
Konsulttivastuuvakuutus 
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?
Toiminnanturvan konsulttivastuu on yrityksen vastuuvakuutus, joka korvaa vakuutetun yrityksen toiminnasta aiheutu-
neet varallisuusvahingot.

Mitä vakuutus kattaa?

Konsulttivastuuvakuutus korvaa vakuutetussa toiminnassa vakuutuksen 

voimassaoloalueella toiselle aiheutetun henkilö-,esine- ja varallisuusvahingon,

joka todetaan vakuutuskauden aikana

josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan 
korvausvastuussa

joka johtuu enintään 10 vuotta ennen korvausvaatimuksen esittä-
mistä tehdystä virheestä, puutteesta tai laiminlyönnistä 

korvausvastuu perustuu virheeseen, puutteeseen tai laiminlyöntiin 
suunnitelmissa, tutkimus- tai mittaustuloksissa,työselosteissa, selvi-
tyksissä, neuvoissa tai ohjeissa.

Vakuutus korvaa vahingot ainoastaan siinä laajuudessa ja määrin kuin 
vakuutuksenottaja olisi niistä korvausvastuussa kulloinkin voimassa ole-
vien Konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen (KSE) korvausvastuu-
ta koskevien määräysten perusteella vaikka näitä sopimusehtoja ei olisi 
käytettykään.

Vakuutus ei kuitenkaan korvaa tilaajalle aiheutetussa vahingossa enem-
pää kuin vakuutuksenottajan kustakin toimeksiannosta saaman koko-
naispalkkion. 

Mitä vakuutus ei kata?

itselle aiheutunutta vahinkoa 

henkilö- ja esinevahinkoa  

tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella aiheutettua vahinkoa 

tuotevastuuta

Onko vakuutusturvalle mitään rajoitteita?

Vakuutus ei korvaa: 

 sopimusvastuuta

vastuuta samaan omistukseen kuuluvalle yritykselle

sakkoa tai veroa

sopimuksen mukaista työsuoritusta

sopimusvastuuta

vahinkoa sopimuksen purkautumisesta

vahinkoa taloudellisesta tutkimuksesta tai laskelmasta

tuotteen ulkonäöstä aiheutunutta vahinkoa

suorituksen viivästymistä

kokeilusta aiheutunutta vahinkoa

tuotteen toimintatehon tai suorituskyvyn alenemista

vahinkoa koekaivauksesta ja -räjäytyksestä

vahinkoa työnjohtamisessa

ATK-virheitä

tiedossa ollutta vahingon uhkaa

Missä vakuutusturva on voimassa?

Vakuutus on voimassa vakuutuskirjaan merkityllä maantieteellisellä alueella.

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


