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Vakuutuksen tarkoitus

Vakuutuksen tarkoituksena on
•
•
•
•

korvata vakuutetun aiheuttamat vahingot vakuutusehtojen mukaisesti,
huolehtia vahingonkorvausvastuun perusteiden ja
määrän selvityksestä,
neuvotella korvauksen vaatijan kanssa ja
hoitaa tai korvata oikeudenkäyntikulut, jos vahingonkorvausvaatimus joutuu oikeudenkäyntiin

Kun vakuutettu tekee työtä toisen palveluksessa,
työnantaja on aina ensisijaisesti korvausvastuussa
vahingonkärsineelle. Tällöin vakuutus korvaa vain sen
määrän, jonka vakuutettu on velvollinen korvaamaan
työnantajalleen.
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Vakuutuksenottaja ja vakuutetut

Vakuutuksenottaja on YTK-Yhdistys ry.
Vakuutettuina ovat YTK-Yhdistys ry:n sääntöjen
mukaiset jäsenmaksunsa asianmukaisesti maksaneet
henkilöjäsenet
•
•
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toimiessaan ammatissaan, toimessaan, virassaan
tai toimitusjohtajana ja
jäsenyys YTK-Yhdistys Ry:ssä on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään kuusi kuukautta vakuutustapahtuman sattuessa.

Vakuutuskausi

Vakuutuskausi on kalenterivuosi.
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Vakuutuksen voimassaoloalue

Vakuutus on voimassa Pohjoismaissa.
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Vakuutustapahtumat

5.1

Korvattavat vakuutustapahtumat

Tästä vakuutuksesta korvataan toiselle aiheutettu
henkilö- ja esinevahinko, joka
•
•

todetaan vakuutuksen voimassaoloaikana ja
josta vakuutettu on vakuutuksen voimassaoloalueen oikeuden mukaan henkilökohtaisesti korvausvastuussa toimiessaan ammatissaan, toimessaan,
virassaan tai toimitusjohtajana

Tästä vakuutuksesta korvataan myös EU:n tietosuojaasetuksen (GDPR) tai tietosuojalain mukainen toiselle
aiheutunut puhdas taloudellinen vahinko, jonka on
aiheuttanut vakuutetussa toiminnassa vakuutuksen
voimassaoloaikana todettu henkilötiedon lainvastainen käsittely, josta vakuutettu on henkilökohtaisesti
korvausvastuussa rekisterinpitäjän ominaisuudessa.
Ennen tämän vakuutuksen voimaantuloa aiheutettu
vahinko korvataan tästä vakuutuksesta vain, jos vahinko on aiheutettu 1.1.2018 jälkeen ja todettu tämän
vakuutuksen voimassaoloaikana, eikä vahinko ole korvattava tätä vakuutusta edeltävästä vakuutuksesta.
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5.2

Korvauspiirin ulkopuolelle jäävät vahingot

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa,
1. jos vakuutettu on aiheuttanut vahingon tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta.
Jos vakuutetun alkoholin tai huumausaineiden
käyttö on vaikuttanut vakuutustapahtumaan,
vakuutuksenantaja suorittaa kuitenkin vastuuvakuutuksesta vakuutusmäärän puitteissa vahinkoa
kärsineelle luonnolliselle henkilölle sen osan kor
vauksesta, jota tämä ei ole ulosotossa tai konkurssissa todetun vakuutetun maksukyvyttömyyden
vuoksi saanut perityksi vakuutetulta.
2. josta vakuutettu on vastuussa työnantajana
3. joka on puhtaasti taloudellinen vahinko. Puhtaalla
taloudellisella vahingolla tarkoitetaan vahinkoa,
joka ei ole syy-yhteydessä henkilö- tai esinevahinkoon.
4. joka aiheutuu vakuutetulle itselleen, tämän aviopuolisolle, lapselle tai vakuutetun kanssa samassa
taloudessa asuvalle muulle perheenjäsenelle.
5. omaisuudelle, joka vahinkoa aiheuttaneen teon tai
laiminlyönnin tapahtuessa oli vakuutetun hallussa,
lainassa, säilytettävänä, työn kohteena, käsiteltävänä, huolehdittavana tai suojaus- tai vahingontorjuntavelvoitteen alaisena
6. siltä osin kuin korvausvastuu perustuu vakuutetun tekemään sopimukseen, tai muuhun sitoumukseen, ellei korvausvastuuta olisi ilman kyseistä
sitoumusta
7. joka on aiheutunut liikennevakuutuslaissa tai vastaavassa ulkomaisessa lainsäädännössä kuvatusta liikennevahingosta riippumatta siitä, missä
vahinko on sattunut
8. joka on aiheutunut rekisteröitävän aluksen tai
rekisteröitävän veneen käytöstä
9. joka on aiheutunut ilma-aluksen käytöstä, kun
vakuutettu on korvausvastuussa ilma-aluksen
omistajana, haltijana, käyttäjänä tai ilma-aluksessa tehtävää suorittavana
10. joka korvataan potilasvakuutusjärjestelmän tai
vastaavan ulkomaisen järjestelmän tai vakuutuksen perusteella tai lääkevahinkovakuutuksen tai
vastaavan ulkomaisen järjestelmän tai vakuutuksen perusteella
11. joka korvataan työtapaturma- tai ammattitautilain tai tähän rinnastettavan lainsäädännön
mukaisen vakuutuksen perusteella
12. kun kyse on ammattitaudista tai muusta työperäisestä altistumisesta aiheutuneesta vahingosta tai
sairaudesta
13. joka koskee sakkoa tai muuta rangaistuksenluonteista seuraamusta
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Vahingon selvittäminen

6.1

Vakuutuksenantajan velvollisuudet

Kun vakuutuksenantaja on saanut vahinkoilmoituksen
ja mahdolliset pyytämänsä lisäselvitykset, vakuutuksenantaja selvittää, onko vakuutettu voimassa
olevan oikeuden mukaan vahingonkorvausvelvollinen
omavastuun ylittävästä ja vakuutuksen korvauspiiriin
kuuluvasta vahingosta sekä tarvittaessa neuvottelee
korvauksen vaatijan kanssa.

Jos vakuutettu korvaa vahingon, sopii siitä tai hyväksyy vaatimuksen, ei tämä sido vakuutusyhtiötä, ellei
korvauksen määrä ja peruste ole ilmeisesti oikea.
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Korvaussäännöt

7.1

Vakuutusmäärä

Jos vakuutuksenantaja on päässyt vahingonkärsijän
kanssa sopimukseen vahinkojen korvaamisesta eikä
vakuutettu tähän suostu, ei vakuutuksenantaja ole
tämän jälkeen velvollinen korvaamaan sen jälkeen
aiheutuneita kustannuksia eikä korvaamaan enempää kuin se edellä mainitun sopimuksen perusteella
olisi korvannut. Vakuutusyhtiö ei tällöin myöskään ole
velvollinen selvittämään asiaa enempää.

Vakuutussopimuksen mukainen vakuutusmäärä
85 000 euroa on vakuutuksenantajan korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana jokaisessa vakuutustapahtumassa. Mahdolliset vahinkoon liittyvät oikeudenkäyntikulut ovat osa tätä vakuutusmäärää.

6.2

Vakuutetun velvollisuudet

Vakuutuskorvausta on haettava vakuutusyhtiöltä
vuoden kuluessa siitä, kun korvauksen hakija sai
tietää vakuutuksen voimassaolosta, vakuutustapahtumasta ja vakuutustapahtumasta aiheutuneesta
vahinkoseuraamuksesta. Korvausvaatimus on joka
tapauksessa esitettävä 10 vuoden kuluessa vahinkoseuraamuksen aiheutumisesta. Korvausvaatimuksen
esittämiseen rinnastetaan vahinkoilmoituksen tekeminen vakuutustapahtumasta. Jos korvausvaatimusta ei esitetä tässä ajassa, korvauksen hakija menettää oikeutensa korvaukseen.
Vakuutetun on tehtävä vahinkoilmoitus vakuutuksenantajalle ja lisäksi toimitettava vakuutuksenantajalle
omalla kustannuksellaan hallussaan olevat vahingon
selvittämisessä tarpeelliset tiedot. Vakuutetun on
lisäksi hankittava ja valmistettava tarpeelliset muut
selvitykset ja tutkimukset, jotka ovat kohtuullisin kustannuksin vakuutetun saatavilla.
Vakuutettu on velvollinen varaamaan vakuutuksenantajalle mahdollisuuden vahingon määrän arvioimiseen
sekä myötävaikuttamaan sovinnollisen ratkaisun syntymiseen ja osallistumaan omalla kustannuksellaan
vahingon selvittämiseen.
Jos vakuutetulta vaaditaan oikeudenkäynnissä vahingonkorvausta, joka on tämän vakuutuksen perusteella
korvattava, vakuutetun on viipymättä ilmoitettava
oikeudenkäynnistä vakuutusyhtiölle.

EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) ja tietosuojalain
mukaisessa taloudellisessa vahingossa vakuutusmäärä on yhdessä vahingossa ja yhteensä vakuutuskauden aikana 50 000 euroa.
Samasta teosta tai laiminlyönnistä aiheutuneet vahingot katsotaan yhdeksi vakuutustapahtumaksi.
7.2

Vahingonkorvaus

Vakuutuksesta korvataan vakuutusmäärän puitteissa
se vahingonkorvaus, jonka vakuutettu on velvollinen
maksamaan. Vahingonkorvauksen määrä lasketaan
vahingonkorvausta koskevien säännösten ja oikeuskäytännön mukaisesti.
Vahingon määrää laskettaessa otetaan huomioon arvonlisäverolain säännökset. Veron osuutta ei makseta
silloin, kun se voidaan vähentää vakuutetun tai korvauksen saajan verotuksessa. Arvonlisäveroa ei korvata
myöskään silloin, kun vakuutetulla tai korvauksen
saajalla on palautusoikeus arvonlisäveroon.
Jos usea on velvollinen yhteisvastuullisesti korvaamaan saman vahingon, vakuutuksesta korvataan ainoastaan se osa vahingosta, mikä vastaa vakuutetun
osuutta korvausvelvollisuudesta. Jos muuta perustetta ei ole, korvausta maksetaan pääluvun mukaisesti.
7.3

Omavastuu

Vakuutetulla on jokaisessa vakuutustapahtumassa
vakuutussopimuksen mukainen 400 euron suuruinen
omavastuu, joka vähennetään vahingon määrästä.
Vakuutuksesta ei käsitellä alle omavastuun jääviä
vahinkoja.
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Vakuutukset myöntävät seuraavat LähiTapiola-ryhmään kuuluvat keskinäiset vakuutusyhtiöt (y-tunnus):
LähiTapiola Etelä (0139557-7) | LähiTapiola Etelä-Pohjanmaa (0178281-7) | LokalTapiola Sydkusten LähiTapiola Etelärannikko (0135987-5) | LähiTapiola Itä (2246442-0) | LähiTapiola Kaakkois-Suomi
(0225907-5) | LähiTapiola Kainuu-Koillismaa (0210339-6) | LähiTapiola Keski-Suomi (0208463-1) | LähiTapiola
Lappi (0277001-7) | LähiTapiola Loimi-Häme (0134859-4) | LähiTapiola Länsi-Suomi (0134099-8) | LähiTapiola
Pirkanmaa (0205843-3) | LokalTapiola Österbotten - LähiTapiola Pohjanmaa (0180953-0) | LähiTapiola
Pohjoinen (2235550-7) | LähiTapiola Pääkaupunkiseutu (2647339-1) | LähiTapiola Savo (1759597-9) |
LähiTapiola Savo-Karjala (0218612-8) | LähiTapiola Uusimaa (0224469-0) | LähiTapiola
Varsinais-Suomi (0204067-1) | LähiTapiola Vellamo (0282283-3) |
LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö (0211034-2)

L-EH-00010-fi, 1221 Edita

Löydät yhtiöiden yhteystiedot osoitteesta www.lahitapiola.fi.

