
Vastuu- ja 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?
Vastuuvakuutuksella katetaan yksityishenkilön vahingonkorvausvelvollisuuden syntymisen varalta aiheutuvia kustan-
nuksia. Oikeusturvavakuutuksella katetaan kustannuksia, jotka syntyvät lakimiesavun käytöstä yksityiselämään liitty-
vissä riita-, rikos- tai hakemusasioissa.

Mitä vakuutus kattaa?

Vastuu- ja oikeusturvavakuutukset voidaan valita perheelle tai henkilölle. 
Vakuutetut henkilöt ja heille valitut turvat ja riskit näkyvät vakuutuskir-
jalla. Perusvastuuvakuutuksen lisäksi vakuutus voi sisältää turvaa alla 
olevien vastuuriskien laajennuksin. Oikeusturvavakuutuksesta korvataan 
vakuutuksen voimassaoloaikana sattunut vakuutustapahtuma eli syntynyt 
riita tai vireille tullut syyte. 

oikeusturvavakuutus

perusvastuu

eläimenomistajan vastuu

kiinteistönomistajan vastuu

vieraan ajoneuvon kuljettajan vastuu

Huom! Vakuutusta koskevat tiedot jatkuvat paperin kääntöpuolelle.

Mitä vakuutus ei kata?

Oikeusturvavakuutus ei korvaa:

kuluja asioissa, jotka käsitellään hallinnollisissa viranomaisissa tai 
erikoistuomioistuimissa esimerkiksi hallinto-oikeudessa, vakuu-
tusoikeudessa tai korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Vakuutus ei 
myöskään korvaa kuluja asioissa, jotka käsitellään Euroopan ihmis-
oikeustuomioistuimessa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimissa tai 
yhteisöjen ensimmäisen asteen tuomioistuimissa. 

Onko vakuutusturvalle mitään rajoitteita?

Vastuuvakuutus ei korvaa:

 vahinkoa, josta vakuutettu ei ole lain mukaan korvausvastuussa

sopimusvastuuta

vahinkoa, joka on aiheutettu tahallaan

vahinkoa, joka on aiheutunut vakuutetulle tai hänen perheenjäse-
nelleen

vahinkoa, jonka lapsi aiheuttaa sille, kenen valvottavana hän oli 
vahingon sattuessa

käytettävänä olevalle omaisuudelle, joka teon tai laiminlyönnin 
tapahtuessa oli vakuutetun tai hänen kanssaan samassa taloudessa 
vakinaisesti asuvan henkilön hallussa, lainassa tai muutoin hänen 
hyödykseen käytettävänä

jonka vakuutettu aiheuttaa ammatti-, elinkeino- tai ansiotoiminnas-
sa tai vahingonkorvausoikeudellisesti työsuhteeseen verrattavissa 
olosuhteissa toisen lukuun toimittaessa, vaikka vakuutettu ei yksit-
täisessä tapauksessa saisi työsuorituksesta vastiketta

vahinkoa, joka on aiheutunut vakuutetun ansiotyössä

tappelun, pahoinpitelyn tai muun rikoksen yhteydessä aiheutunutta 
vahinkoa.

Oikeusturvavakuutus ei korvaa:

vahinkoa, jolla on vakuutetulle vähäinen merkitys tai jossa varsinai-
sen vaatimuksen määrä on alle oikeusturvavakuutuksen vähim-
mäisomavastuun

vahinkoa, jossa vaatimuksen kiistämistä ei voida osoittaa

avio- tai avoeroja tai niihin liittyviä riitoja

vahinkoa, joka liittyy lasten huoltoon, elatukseen tai tapaamisoi-
keuteen liittyviä asioita ellei riidassa ole kyse sosiaaliviranomaisten 
vahvistaman sopimuksen tai tuomioistuimen päätöksen muuttami-
sesta olosuhteiden muuttumisen takia ja edellisestä vastaavanlaises-
ta riidasta on kulunut kolme vuotta

ulosottoa, konkurssia tai ulosottokaaressa tarkoitettua täytäntöönpa-
noriitaa koskevia asioita

vakuutetun maksettavaksi tuomittuja tai sovittuja vastapuolen 
oikeudenkäyntikuluja

tuomion tai päätöksen täytäntöönpanon kustannuksia

vakuutetun ajanhukkaa, omaa työtä, tulon- tai ansionmenetystä, 
matkoja tai oleskelukustannuksia.



Missä vakuutusturva on voimassa?

Vastuuvakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa.

Oikeusturvavakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa yleisissä tuomioistuimissa.

Mitkä ovat velvoitteeni? 

Sopimusta tehtäessä tulee antaa oikeat tiedot 
• vakuutettavasta kohteesta ja sen käytöstä 

maksaa vakuutusmaksu ajallaan

noudattaa vakuutuksen suojeluohjeita

ilmoittaa viipymättä virheellisistä ja puutteellisista vakuutukseen liittyvistä tiedoista

vahingon sattuessa tehdä vahinkoilmoitus ja antaa vahinkoasian selvittämiseksi tarpeelliset tiedot Pohjantähdelle

Kuinka ja milloin suoritan maksun? 

Laskutus 1-12 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


