
Oikeusturvavakuutus 
Vakuutusta koskevat tiedot sisältävä asiakirja

Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö, Suomi
Täydelliset ennen sopimuksen tekoa annettavat ja sopimusta koskevat tiedot tuotteesta ovat muissa asiakirjoissa.

Minkä tyyppinen vakuutus on?
Oikeusturva on yrityksen vakuutus, jonka tarkoituksena on korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- 
ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemusasioissa. 

Mitä vakuutus kattaa?

Vakuutuksesta korvataan asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka aiheutuvat 

vakuutettuun toimintaan liittyvästä, vakuutuksen voimassaoloaikana synty-

neestä vahinkotapahtumasta. Kulukorvaukseen oikeuttava vahinkotapahtuma 

voi johtua esim. 

toimitus-, kauppa- tai urakkasopimuksesta

velan tai saatavan oikeellisuuden riitautumisesta 

irtisanomis- tai palkkaerimielisyydestä

vuokrasopimussuhteesta

liikennerikkomuksesta.

Mitä vakuutus ei kata?

patentin, toiminimen, tavaramerkin, mallisuojan tai tekijänoikeuteen 
liittyvän asian riitautumista

vakuutuksenottajan ja tämän työntekijän välistä riitaa työntekijän 
osalta

riitaa ennen vakuutuksen alkamista tehdystä sopimuksesta, ellei 
vakuutus riidan syntyessä ole ollut voimassa vähintään kaksi vuotta.

Onko vakuutusturvalle mitään rajoitteita?

Vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa 

 jossa vaatimuksen kiistämistä ei voida osoittaa 

 joka liittyy muuhun kuin vakuutuskirjassa mainittuun toimintaan

 joka liittyy vakuutetun yrityksen, yrityksen omistukseen oikeuttavien 
osakkeiden tai sen yhtiöosuuden luovutukseen tai hankintaan taikka 
liiketoiminnan tai sen osan luovutukseen tai hankintaan

 joka liittyy patenttiin tai muuhun aineettomaan oikeuteen

 jossa tämän vakuutuksen vakuutetut ovat vastapuolina. Vakuutuk-
sesta korvataan kuitenkin vakuutuksenottajan kustannukset.

 jossa on kysymys virallisen syyttäjän vakuutettua vastaan ajamasta 
syytteestä tai tällaisen syytteen vireillä ollessa asianomistajan 
syytteessä olevaa vakuutettua kohtaan esittämästä yksityisoikeudel-
lisesta vaatimuksesta

 jossa on kysymys oikeushenkilön rangaistusvastuusta

 joka liittyy vakuutettua vastaan esitettyyn sellaiseen tekoon perus-
tuvaan yksityisoikeudelliseen vaatimukseen, josta vakuutettu on 
tuomittu rangaistukseen tai jätetty syyttämättä tai rangaistukseen 
tuomitsematta sitä koskevien erityissäännösten perusteella; vakuu-
tuksesta korvataan kuitenkin vakuutuksenottajan kustannukset, 
mikäli asiassa hänen osaltaan on kysymys työnantajan korvausvas-
tuusta

 joka koskee vakuutetun esittämää sellaiseen tekoon perustuvaa 
yksityisoikeudellista vaatimusta, josta tämä on tuomittu rangaistuk-
seen tai jätetty syyttämättä tai rangaistukseen tuomitsematta sitä 
koskevien erityissäännösten perusteella

 jos vahinko on korvattava ajoneuvon tai veneen oikeusturvavakuu-
tuksen tai vastuuvakuutuksen perusteella

 joka liittyy konkurssiin

 joka liittyy ulosottoon, ulosottokaaressa tarkoitettuun täytäntöön-
panoriitaan tai ulosottoon liittyvään täytäntöönpanoon jossa on 
kysymys yrityksen saneerauksesta tai yksityishenkilön velkajärjes-
telystä annettujen lakien mukaisesta menettelystä tai maaseutue-
linkeinolain mukaisesta maatalouden harjoittajan vapaaehtoisesta 
velkajärjestelystä

 jossa on kysymys siitä, onko vakuutetun ilmoittamasta vakuutus-
tapahtumasta aiheutuneet kustannukset joko kokonaan tai osittain 
korvattava tästä oikeusturvavakuutuksesta

 jolla on vakuutetulle vähäinen merkitys tai jossa varsinaisen vaati-
muksen määrä on alle oikeusturvavakuutuksen vähimmäisomavas-
tuun.

 jota käsitellään ryhmäkanteena ja jossa vakuutettu on hakijana tai 
ryhmän jäsenenä

 joka liittyy yhteisomistussuhteeseen tai sen purkamiseen.



Missä vakuutusturva on voimassa?

Vakuutusta voi käyttää asioissa, jotka voidaan saattaa Suomessa käsiteltäviksi käräjäoikeudessa tai välimiesmenettelyssä. 

Mitkä ovat velvoitteeni? 

sopimusta tehtäessä antaa oikeat tiedot yritystoiminnasta 

maksaa vakuutusmaksu ajallaan

noudattaa vakuutuksen suojeluohjeita

ilmoittaa viipymättä virheellisistä ja puutteellisista vakuutukseen liittyvistä tiedoista

vahingon sattuessa tehdä vahinkoilmoitus ja antaa vahinkoasian selvittämiseksi tarpeelliset tiedot vakuutusyhtiöille

Kuinka ja milloin suoritan maksun? 

Laskutus 1-6 kertaa vuodessa sopimuksen mukaan

Milloin vakuutusturva alkaa ja päättyy?

Vakuutusturva alkaa, kun Pohjantähti tai vakuutuksenottaja antaa tai lähettää hyväksyvän vastauksen toisen sopijapuolen tarjoukseen.

Vakuutuksenottajalla on oikeus milloin tahansa irtisanoa vakuutus päättymään vakuutuskauden aikana. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti.

Pohjantähden oikeus irtisanoa vakuutus on rajoitettu yhtiön yleisissä sopimusehdoissa lueteltuihin tilanteisiin. Tällainen tilanne on kysymyksessä 
esimerkiksi, jos vakuutuksenottaja ei ole suorittanut vakuutusmaksua vakuutussopimuksen mukaisesti. Pohjantähdellä on oikeus irtisanoa vakuutus 
päättyväksi 14 päivän kuluttua irtisanomisilmoituksen lähettämisestä.

Miten irtisanon sopimuksen? 

kirjallisesti ilman irtisanomisaikaa


