
Oikeusturvavakuutus
Vakuutusta koskevat tiedot sisältävä asiakirja

Täydelliset ennen sopimuksen tekoa annettavat ja sopimusta koskevat tiedot vakuutuksesta ovat muissa asiakirjoissa, joita ovat tuote- 
esite, vakuutusehdotus, vakuutuskirja sekä vakuutusehdot.

Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä?
Oikeusturvavakuutus korvaa riita- ja rikosasioissa sekä riitaisissa hakemusasioissa aiheutuneet asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, kun asia 
liittyy vakuutettuun toimintaan.

Mitä vakuutus kattaa?

Kohtuulliset ja välttämättömät asianajo- ja oikeudenkäyntikulut

riita- ja rikosasioissa sekä 

riitaisissa hakemusasioissa.

Riita-asioissa, joissa riidanalaisen etuuden arvo on rahassa 
arvioitavissa, vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjaan merkityn 
vakuutusmäärän puitteissa enintään riidanalaisen etuuden  
kaksinkertainen määrä. Jos riidan kohteena on määräajoin 
toistuva maksu, korvataan enintään riidanalaisen kertamaksun 
kymmenkertainen määrä.

Mitä vakuutus ei kata?

Hallinnollisissa viranomaisissa tai erikoistuomioistuimissa 
tai EU:n tuomioistuimissa käsiteltäviä asioita.

Vakuutetun omaa työtä, ajanhukkaa tai ansionmenetystä.

Tuomion tai päätöksen täytäntöönpanosta aiheutuvia  
kuluja tai oikeustieteellisten asiantuntijalausuntojen  
hankintakuluja. 

Rikosilmoituksen tai tutkintapyynnön tekoon tai rikosasian 
esitutkintaan liittyviä muita kuluja.

Välimiehen tai sovittelijan palkkiota ja kuluja.

Onko vakuutusturvalle mitään rajoitteita?

 Vakuutetun maksettavaksi tuomitut vastapuolen oikeuden-
käyntikulut korvataan vain, jos siitä on erikseen sovittu.

 Muutoksenhausta korkeimpaan oikeuteen aiheutuneet
kulut korvataan, jos vakuutettu saa muutoksenhakuun 
korkeimman oikeuden luvan.

 Vakuutetulle esitetty sellaiseen tekoon perustuva korvaus-
vaatimus, josta hänet on tuomittu rangaistukseen.

 Konkurssiin, yrityssaneeraukseen, yksityishenkilön velka-
järjestelyyn ja ulosottoon liittyvät riidat.

Missä vakuutusturva on voimassa?

Vakuutus on voimassa Suomessa, ellei laajemmasta alueesta ole sovittu.

 Vakuutusta voi käyttää asioissa, jotka ovat voimassaoloalueella saatettavissa välittömästi käräjäoikeuteen tai välimiesmenettelyyn.

Yritys:  Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia            Tuote: Yritysturva
           kotipaikka Helsinki, Suomi
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Mitkä ovat velvoitteeni? 

— Anna mahdollisimman täsmälliset ja oikeat tiedot yritystoiminnastasi. 

— Ilmoita, jos yrityksesi toimiala tai liiketoiminnan laajuus muuttuu. 

— Noudata suojeluohjeita vahinkojen välttämiseksi. 

— Ilmoita vahingosta vuoden kuluessa siitä, kun sait tietää vakuutustapahtumasta ja vahinkoseuraamuksesta.

Kuinka ja milloin suoritan maksun? 

Vuoden vakuutusmaksun voit maksaa 1 – 4 erässä. 

Lasku on maksettava viimeistään eräpäivänä.

Milloin vakuutusturva alkaa ja päättyy?

Vakuutus alkaa Fennian ja vakuutuksenottajan sopimasta ajankohdasta. 

Vakuutus on ensimmäisen vakuutuskauden päätyttyä voimassa sovitun vakuutuskauden kerrallaan, ellei vakuutuksenottaja tai 
Fennia irtisano sopimusta.

Vakuutus kattaa vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneet vakuutustapahtumat. Jos tämä vakuutus on kuitenkin vakuutus- 
tapahtuman sattuessa ollut voimassa vähemmän kuin kaksi vuotta, tulee myös niiden seikkojen, joihin riita, vaatimus tai syyte  
perustuu, olla syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana. Voimassaoloaikaan luetaan vakuutuskirjassa mahdollisesti mainituin 
rajoituksin se aika, jonka tämä vakuutus yksin tai peräkkäin yhdessä muiden päättyneiden vastaavan sisältöisten oikeusturva- 
vakuutusten kanssa on vakuutetun osalta ollut yhtäjaksoisesti voimassa.

Miten irtisanon sopimuksen? 

Vakuutuksenottajan on irtisanottava vakuutus Oma Fennia -verkkopalvelussa tai toimittamalla muu kirjallinen irtisanomisilmoitus.
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