
 
 

LähiTapiola-ryhmä 

 

 

1 Korvattavat vahingot 

Varallisuusvastuuvakuutuksesta korvataan vakuu-
tetussa toiminnassa toiselle aiheutettu puhdas va-
rallisuusvahinko, kun 
• vakuutettu on vakuutusedustuksesta annetun 

lain mukaan korvausvastuussa vahingosta 
· vahingosta on esitetty vakuutetulle tai LähiTa-

piolalle kirjallinen korvausvaatimus ensimmäi-
sen kerran vakuutuksen voimassaoloaikana tai 
viimeistään 36 kuukauden kuluessa vakuutuk-
sen päättymisestä 

· vahinko koskee voimassaoloalueella siihen 
kuuluvien maiden lakien mukaan käsiteltäviä 
korvausvaatimuksia 

• vahinko on syntynyt vakuutuksen voimassa-
oloaikana tapahtuneen teon tai laiminlyönnin 
seurauksena. 

 
Vakuutus koskee vakuutusedustuksesta annetussa 
laissa tarkoitettua vakuutusedustajarekisteriin 
merkityn vakuutusmeklarin harjoittamaa toimintaa. 
 
Varallisuusvastuuvakuutusturvaa rajoittavat vakuu-
tusmäärä, omavastuu sekä vastuuvakuutusten yh-
teisten ehtojen VY1 kohdan 4 yhteiset korvausrajoi-
tukset ja alla kohdassa 2 mainitut varallisuusvas-
tuuvakuutuksen korvausrajoitukset ja mahdolliset 
erityisehdot. 
 

2 Varallisuusvastuuvakuutuksen  
korvausrajoitukset 

2.1 Samaan intressipiiriin kuuluvalle aiheutettu 
vahinko 

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheu-
tunut oikeushenkilölle, joka omistus- tai äänivallan 
perusteella tai muutoin kuuluu samaan intressipii-
riin kuin vakuutettu. 
 
Intressipiirillä tarkoitetaan vakuutetun suoraa tai  

 
 
välillistä määräysvaltaa tai omistusta oikeushenki-
löstä, joka ylittää 20 % oikeushenkilön osakepää-
omasta tai optio-oikeuksia, joilla vastaavanlainen 
määräysvalta tai omistus on mahdollista saada joko 
optio-oikeuksia käyttämällä tai optio-oikeuksia ja 
osakeomistuksia yhdessä käyttämällä. 

2.2 Sopimusvastuu 

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa siltä osin kuin 
vakuutettu on sitoutunut laajempaan korvausvas-
tuuseen kuin hänellä olisi voimassa olevan oikeu-
den mukaan samassa sopimussuhteessa ilman 
tuollaista sopimusmääräystä. 

2.3 Henkilö- ja esinevahinko 

Vakuutuksesta ei korvata henkilö- tai esinevahin-
koa. Esinevahingoksi katsotaan myös käteisen ra-
han, arvopapereiden, käyttämättömien postimerk-
kien, kuponkien, vekselien, shekkien ja muiden 
saamistodistusten tuhoutuminen, vaurioituminen 
tai hukkaaminen. 

2.4 Rahan maksaminen ja vastaanottaminen 

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheu-
tunut laskuvirheestä tai muusta syystä rahaa mak-
settaessa tai vastaanotettaessa. 

2.5 Toimeksiantopalkkio tai kulut 

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa tai kustannusta, 
joka liittyy toimeksiantopalkkioon. 

2.6 Immateriaalioikeudet 

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa tai kustannuk-
sia, jotka aiheutuvat toisen immateriaalioikeuden 
loukkaamisesta. 

2.7 Taloudellinen konsultointi 

Vakuutuksesta ei korvata taloudellisesta konsul-
toinnista aiheutunutta vahinkoa, ellei kyse ole va-
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kuutusedustuksesta annetun lain mukaisesta va-
kuutusmeklaritoiminnasta. 

2.8 Suorituksen tilittäminen 

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheu-
tunut maksun, korvauksen tai veron tilittämisen 
laiminlyönnistä. Vakuutuksesta korvataan kuitenkin 
vahinko, joka aiheutuu sellaisen vakuutusmaksun 
suorittamisen laiminlyömisestä, jonka maksaminen 
on vakuutuksen voimaantulon edellytys. 

2.9 Vero 

Vakuutuksesta ei korvata veroa, veronlisäystä, ve-
rokorotusta tai muuta sen kaltaista seuraamusta. 

2.10 Sopimuksen täyttäminen 

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheu-
tunut siitä, ettei välitetyn vakuutuksen vakuutuk-
senantaja täytä sitoumustaan. 

2.11 Tietojen häviäminen 

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheu-
tunut tietojen tai tiedostojen tuhoutumisesta, ka-
toamisesta, muuttumisesta taikka puutteellisesta 
suojaamisesta. 

2.12 Henkilötietojen käsittely 

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheu-
tunut kulloinkin sovellettavan henkilötietolainsää-
dännön vastaisesta henkilötietojen käsittelystä. 
 
Vastuuvakuutuksesta ei korvata myöskään sakkoa, 
rangaistusluonteista maksua tai korvausta (kuten 
EU:n tietosuoja-asetuksen mukaiset hallinnolliset 
sanktiot), menettämisseuraamusta tai muuta ran-
gaistukseksi määrättyä seuraamusta riippumatta 
siitä, keneen seuraamus kohdistuu. 
 
 
3 Vakuutuksesta korvattava määrä 

3.1 Korvauksen enimmäismäärä  
varallisuusvastuuvakuutuksessa 

Yhdessä vastuuvakuutuksesta korvattavassa vahin-
gossa korvataan enintään vakuutusmäärä ja yhdel-
le vakuutuskaudelle kohdistuneissa useissa vahin-
goissa yhteensä enintään 1 876 000 euroa. 
 
Samasta tapahtumasta tai olosuhteesta aiheutu-
neet vahingot katsotaan yhdeksi vahingoksi (sarja-

vahinko) siitä riippumatta, milloin vahingosta on 
tehty korvausvaatimus. Jos vahingosta tehdään 
korvausvaatimus eri vakuutuskausien aikana, kat-
sotaan ne kuuluviksi siihen vakuutuskauteen, jonka 
aikana vahingosta on ensimmäinen kerran tehty 
korvausvaatimus. 
 
Mikäli sarjan ensimmäisestä vahingosta on tehty 
ensimmäisen kerran korvausvaatimus ennen va-
kuutuksen voimaantuloa, jää koko sarjavahinko 
vastuuvakuutusturvan ulkopuolelle. 

3.2 Ilmoitus korvauksen enimmäismäärän  
ylittymisestä 

Jos ilmoitettujen ja perusteltujen korvausvaatimus-
ten enimmäismäärä nousee vakuutuskauden aika-
na yli puoleen vakuutuskautta koskevasta vakuu-
tusmäärästä, ilmoittaa LähiTapiola siitä Finanssival-
vonnalle. 
 

4 Omavastuu 

Varallisuusvastuuvakuutuksessa korvaus makse-
taan vahinkoa kärsineelle vähentämättä siitä oma-
vastuuta. Vakuutuksenottaja on velvollinen mak-
samaan omavastuun suoraan LähiTapiolalle 14 
päivän kuluessa siitä, kun LähiTapiola on esittänyt 
tätä koskevan vaatimuksen. 
 

5 Vakuutuksen irtisanominen 

Vakuutus on voimassa ensimmäisen vakuutuskau-
den päätyttyä vuoden kerrallaan, ellei sopimusta 
ole kirjallisesti irtisanottu viimeistään 90 päivän 
kuluessa vakuutuskauden päättymisestä. 
 
Jos vakuutuksenottaja ei suorita omavastuuta koh-
dassa 4 (Omavastuu) tarkoitetussa määräajassa, on 
LähiTapiolalla oikeus irtisanoa vakuutus 90 päivän 
kuluessa omavastuun takaisinmaksua koskevan 
määräajan päättymisestä. 
 
LähiTapiolalla on oikeus irtisanoa vakuutus päät-
tymään myös yleisissä sopimusehdoissa mainituin 
perustein 90 päivän kuluessa tällaisesta seikasta 
tiedon saatuaan. 
 
Vakuutus päättyy kahden kuukauden kuluttua siitä, 
kun Finanssivalvonta on saanut LähiTapiolalta asiaa 
koskevan ilmoituksen.

 


