
Rikosvakuutus
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?
Rikosturva on yrityksen omaisuusvakuutus, joka korvaa vakuutuksenottajan työntekijän omaisuusrikoksella vakuutuk-
senottajalle aiheuttaman välittömän taloudellisen vahingon. Vakuutusmäärän ja omavastuut voit valita itse.

Mitä vakuutus kattaa?

Vakuutus kattaa taloudellisia menetyksiä alla olevan listan mukaan.

Vakuutus korvaa vakuutetussa toiminnassa vakuutuksen voimas-
saoloalueella vakuutuksenottajan työntekijän omaisuusrikoksella 
vakuutuksenottajalle aiheuttaman välittömän taloudellisen vahingon. 
Omaisuusrikoksella tarkoitetaan petosta, varkautta ja kavallusta.

Vakuutuksesta korvataan myös muulle kuin vakuutetulle aiheutunut 
välitön taloudellinen vahinko, jos vakuutuksenottaja on työnantajana 
vastuussa työntekijän työssä omaisuusrikoksella aiheuttamasta va-
hingosta ja vakuutuksenottaja osoittaa, ettei se, eikä sen työnjohto 
tiennyt, eikä heidän pitänytkään tietää työntekijän menettelystä. 

Vakuutuksesta korvataan myös vahinko, joka aiheutuu varastetun 
pankki- tai luottokortin väärinkäytöstä, kun väärinkäytökseen on 
syyllistynyt vakuutuksenottajan työntekijä.

Korvattavuuden edellytyksenä on lisäksi, että 

työntekijä on vakuutuksenottajaan työsopimussuhteessa

työntekijä on aiheuttanut vahingon vakuutuksenottajan omaisuuteen 
tai varallisuuteen välittömästi kohdistuneella omaisuusrikoksella, jolla 
on pyritty saamaan taloudellista hyötyä

vahinko on todettu vakuutuskauden aikana ja vakuutuksen voimassa 
ollessa

omaisuusrikoksen teko on aloitettu vakuutuksen voimaantulon 
jälkeen 

vakuutuksenottaja on vaatinut asiassa rangaistusta.

Mitä vakuutus ei kata?

Vakuutus ei kata 

murron tai ryöstön seurauksen syntyneitä vahinkoja

luottamuksellisen tiedon paljastamista tai hyödyksi käyttämistä

tutkimus- ja selvityskuluja

kurssi- ja korkotappiota

kuljetettavana olevaa omaisuutta

omistajan aiheuttamaa vahinkoa  

immateriaalioikeuksia

Onko vakuutusturvalle mitään rajoitteita?

Rikosvakuutuksesta ei korvata: 

vahinkoja, jotka ovat seurausta ennen vakuutuksen voimaantuloa 
tapahtuneista teoista tai laiminlyönneistä taikka niiden peittämiseksi 
vakuutuskauden aikana tapahtuvista teoista tai laiminlyönneistä.

kaikkia rikoksella aiheutettuja vahinkoja

Missä vakuutusturva on voimassa?

Vakuutuspaikassa tai erikseen vakuutuskirjassa mainitulla alueella

Mitkä ovat velvoitteeni? 

Sopimusta tehtäessä antaa oikeat tiedot vakuutettavasta kohteesta

maksaa vakuutusmaksu ajallaan

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 1-6 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


