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OT110 VAKUUTUKSEN
SISÄLTÖ
Pohjantähtiturvan oikeusturvavakuutus on
osa Toiminnan turvaa. Toiminnan turva
voidaan valita perheelle, milloin turvan
nimi on Ryhmän toiminnan turva tai henkilölle, milloin turvan nimi on Henkilön toiminnan turva. Oikeusturvavakuutus voidaan valita henkilön oikeusturvariskin varalta.
Vakuutussopimuksen keskeinen sisältö on
määritelty vakuutuskirjassa ja vakuutusehdoissa.
Vakuutusehdot muodostuvat
näistä Oikeusturvavakuutuksen lajiehdoista ja Pohjantähden yleisistä sopimusehdoista. Jos sopimuksessa poiketaan vakuutusehdoista, mainitaan tästä vakuutuskirjassa.

1 Pohjantähtibonus
Pohjantähtiturvan bonusjärjestelmällä vaikutetaan tiettyjen vakuutusten alkuperäiseen vakuutusmaksuun. Bonusjärjestelmän tarkoitus on bonusjärjestelmän mukaisesti alentaa vakuutusmaksua, jos vahinkoja ei satu ja vastaavasti korottaa vakuutusmaksua, jos vahinkoja sattuu. Pohjantähtibonus kasvaa portaittain vahingottomien vuosien myötä ja vastaavasti laskee portaittain vahinkojen seurauksena.
Pohjantähtibonukseen vaikuttavat vakuutuksenottajan saman vakuutussopimuksen kodin vakuutukset, metsävakuutukset,
Toiminnan turvan vastuu- ja oikeusturvavakuutukset sekä ennen 1.4.2016 alkaneet venevakuutukset. Henkilövakuutukset sekä hevos-, seuraeläin- ja lemmikkivakuutukset eivät vaikuta Pohjantähtibonukseen.
Bonukseen vaikuttaa viimeisin vähintään
kuuden kuukauden pituinen bonuskausi.
Bonuskausi alkaa vakuutussopimuksen
alkamisesta tai edellisen bonuskauden
päättymisestä ja päättyy uudistusajankohtana noin 1,5 kuukautta ennen vakuutuskauden vaihtumista.

Bonus on sopimuskohtainen, eikä sitä voi
siirtää. Kuolemantapauksen johdosta bonus siirtyy lesken tekemään sopimukseen.
Sopimuksen päättyessä voimassa ollut
bonus mitätöityy, ellei sopimusta oteta uudelleen voimaan tai korvata uudella sopimuksella kuuden kuukauden kuluessa sopimuksen päättymisestä.
Bonusmuutos perustuu Pohjantähtibonukseen vaikuttavista vakuutuksista korvattuihin vahinkoihin.
Vakuutussopimuksen
mukaan korvattava tapahtuma on yksi vahinko riippumatta siitä, suoritetaanko korvaus yhdessä tai useammassa erässä.
Bonuskauden aikana korvattava vahinko
laskee bonusta kaksi porrasta. Saman bonuskauden aikana korvattavat myöhemmät vahingot eivät laske bonusta. Vahingottoman bonuskauden jälkeen bonus
nousee yhden portaan. Bonusporras on
kolme prosenttia ja bonusalennus tai -korotus voi olla enimmillään 30 prosenttia.

OT120 VAKUUTUKSEN
TARKOITUS
Henkilön oikeusturvan tarkoituksena on
korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut,
jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemusasioissa
jäljempänä määritellyissä vakuutustapahtumissa.
Vakuutus koskee vakuutettua yksityiselämään liittyvissä asioissa.

OT140 TUOMIOISTUIMET JA
VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE
Vakuutettu voi käyttää vakuutusta asioissa, jotka voidaan välittömästi saattaa
Suomessa käsiteltäviksi käräjäoikeudessa.
Vakuutettu voi käyttää vakuutustaan yleisissä tuomioistuimissa kaikkialla maailmassa, jos korvattava tilanne sattuu matkalla, joka ei yhtäjaksoisesti kestä enempää kuin 90 vuorokautta. Jos vakuutetulla
on voimassa Pohjantähden myöntämä 90
vuorokautta pidempi matkustajavakuutus,
on oikeusturvavakuutus voimassa saman
ajan kuin matkustajavakuutus.
Yhtäjaksoisen matkan tai oleskelun ulkomailla ei katsota katkeavan alle 30 vuorokauden mittaisen kotimaassa käynnin
vuoksi, mikäli tarkoitus on palata samaan
matkakohteeseen.
Vakuutus ei korvaa kuluja asioissa, jotka
käsitellään hallinnollisissa viranomaisissa
tai erikoistuomioistuimissa esimerkiksi hallinto-oikeudessa, vakuutusoikeudessa tai
korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Vakuutus ei myöskään korvaa kuluja asioissa, jotka käsitellään Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa, Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa tai yhteisöjen ensimmäisen asteen tuomioistuimessa.

OT150 KORVATTAVAT
VAKUUTUSTAPAHTUMAT

OT130 VAKUUTETUT
Vakuutettuja ovat vakuutuksenottaja ja hänen kanssaan samassa taloudessa vakinaisesti asuvat henkilöt. Henkilön asuinpaikkana pidetään väestörekisteriviranomaisen rekisteriin merkittyä vakinaista
osoitetta.
Vakuutettuja ovat myös jakamattoman
kuolinpesän osakkaat Pohjantähtiturvalla
vakuutetun kohteen omistamiseen tai hallintaan liittyvissä asioissa, ellei heillä ole
omaa vakuutusta.
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1 Riita- ja hakemusasia
Vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma on riidan syntyminen. Riita on syntynyt, kun perusteeltaan ja määrältään yksilöity vaatimus on kiistetty perusteen tai
määrän osalta.

2 Rikosasia
Vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma on

vakuutetun esittämän yksityisoikeudellisen vaatimuksen kiistäminen perusteeltaan tai määrältään. Vakuutustapahtuma on syntynyt, kun vaatimus on kiistetty.
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syytteen nostaminen tai jatkaminen
vakuutettua vastaan asianomistajan
toimesta, kun virallinen syyttäjä on
päättänyt jättää syytteen nostamatta
tai on sen peruuttanut. Syyte on nostettu, kun asianomistajan haastehakemus on saapunut käräjäoikeuden
kansliaan. Syytettä on jatkettu, kun
asianomistaja on ilmoittanut syytteen
ajamisesta kirjallisesti tuomioistuimelle sen jälkeen, kun virallinen syyttäjä on peruuttanut syytteen.




3 Vakuutuksesta korvataan
Vakuutuksesta korvataan riita- ja hakemusasiassa sekä rikosasiassa (kohdat 1 ja
2) vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneet vakuutustapahtumat. Jos vakuutus
kuitenkin vakuutustapahtuman syntymisajankohtana on ollut voimassa vähemmän
kuin kaksi vuotta, tulee myös niiden seikkojen, joihin riita, vaatimus tai syyte perustuu, olla syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana. Vakuutuksen voimassaoloaikaan luetaan tällöin se aika, jonka vakuutus vakuutetun osalta on yhtäjaksoisesti
ollut voimassa vastaavan sisältöisenä yhdessä tai useammassa vakuutusyhtiössä
tai vakuutusyhdistyksessä. Vakuutusturvaan tehdyt laajennukset ovat voimassa
kyseisen vakuutustapahtuman osalta vain,
jos ne seikat joihin riita, vaatimus tai syyte
perustuu, ovat syntyneet tehdyn laajennuksen voimassaoloaikana.








4 Yksi vakuutustapahtuma
Kysymyksessä on yksi vakuutustapahtuma silloin, kun

kaksi tai useampia tämän vakuutuksen vakuutettuja on riita-, rikos- tai
hakemusasiassa samalla puolella tai

vakuutetulla on kaksi tai useampia
riita-, rikos- tai hakemusasioita, jotka
perustuvat samaan tapahtumaan,
olosuhteeseen, oikeustoimeen tai oikeudenloukkaukseen taikka samaan
tai samanlaiseen, vaikkakin eriperusteiseen, vaatimukseen, vaikka asiat
eivät ole samaan aikaan vireillä.





5 Vakuutustapahtumiin liittyvät
rajoitukset
Vakuutus ei korvaa vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa,

jolla on vakuutetulle vähäinen merkitys tai jossa varsinaisen vaatimuksen
määrä on alle oikeusturvavakuutuksen vähimmäisomavastuun



jossa vaatimuksen kiistämistä ei
voida osoittaa
joka liittyy vakuutetun tai hänen kanssaan samassa taloudessa asuvan
muun vakuutetun nykyiseen, aiempaan, tulevaan tai suunniteltuun työhön, ammatinharjoittamiseen, virkaan, toimeen, elinkeino- tai ansiotoimintaan, kaupallisen yrityksen osakkuuteen tai jäsenyyteen tällaisen yrityksen hallinnollisissa elimissä tai
muuhun pää- tai sivutoimiseen toimintaan tulon hankkimiseksi.
Poikkeus: Oikeusturvavakuutuksen
korvauspiiriin kuuluvat kuitenkin vakuutetulle aiheutuvat kulut peltokiinteistön pellon vuokraan tai metsäkiinteistön puun myyntiin liittyvissä
riita-asioissa, mikäli kyseinen peltotai metsäkiinteistö on vakuutettu
Pohjantähtiturvalla tai muutoin merkitty vakuutuskirjaan.
joka liittyy takaukseen, panttaukseen
tai muuhun sitoumukseen toisen elinkeino- tai ansiotoimintaansa varten
tekemästä velasta tai sitoumuksesta
joka liittyy toisen elinkeino- tai ansiotoimintaa varten annettuun lainaan
joka liittyy sijoitustoimintaan tai yksittäiseen sijoitukseen, jonka arvo riidan
syntyessä tai sijoitusta tehtäessä on
ylittänyt 85.000 euroa
joka liittyy kiinteistöön, vuokratontilla
olevaan rakennukseen, asunto-osakkeeseen tai vuokrahuoneistoon, ellei
kohdetta ole vakuutettu Pohjantähtiturvalla tai muutoin merkitty vakuutuskirjaan. Luovutettuun kiinteistöön
tai asuntoon liittyvät vakuutustapahtumat korvataan, jos kohde oli merkittynä vakuutuskirjaan luovutushetkellä.
joka koskee avioeroa tai rekisteröidyn parisuhteen purkamista taikka
avioeroon, yhteiselämän lopettamiseen tai avioliitonomaisen yhteiselämän päättämiseen, rekisteröidyn tai
rekisteröimättömän parisuhteen purkamiseen tai päättämiseen liittyviä
varallisuusriitoja tai muita vaatimuksia
joka liittyy lasten huoltoon, elatukseen tai tapaamisoikeuteen, ellei riidassa ole kyse sosiaaliviranomaisten
vahvistaman sopimuksen tai tuomioistuimen päätöksen muuttamisesta
olosuhteiden muuttumisen takia
joka liittyy lasten huoltoon, elatukseen tai tapaamisoikeuteen, kun niitä
koskevista kysymyksistä sovitaan tai
päätetään ensimmäistä kertaa tai kun
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niiden käsittely liittyy yhteiselämän lopettamiseen. Lasten huoltoon, elatukseen, tapaamisoikeuteen tai niiden täytäntöönpanoon liittyvästä riidasta korvataan kustannukset vain,
jos edellisestä lasten huoltoon, elatukseen, tapaamisoikeuteen tai täytäntöönpanoon liittyvästä riidasta on
kulunut kolme (3) vuotta.
jossa on kysymys edunvalvojan, uskotun miehen, pesänjakajan tai pesänselvittäjän vapauttamisesta tai
määräämisestä
jossa tämän vakuutuksen vakuutetut
on vastapuolina
jossa on kysymys virallisen syyttäjän
vakuutettua vastaan ajamasta syytteestä tai syytteen vireillä ollessa asianomistajan syytteessä olevaa vakuutettua kohtaan esittämästä yksityisoikeudellisesta vaatimuksesta
joka koskee vakuutettua vastaan esitettyä sellaiseen tekoon perustuvaa
yksityisoikeudellista
vaatimusta,
josta vakuutettu on tuomittu rangaistukseen tai jätetty syyttämättä tai rangaistukseen tuomitsematta sitä koskevien erityissäännösten perusteella
joka koskee lähestymiskieltoa tai sen
rikkomista
joka koskee konkurssia
joka koskee ulosottoa, ulosottokaaressa tarkoitettua täytäntöönpanoriitaa tai ulosottoon liittyvää täytäntöönpanoa
jossa on kysymys yrityksen saneerauksesta tai yksityishenkilön velkajärjestelystä annettujen lakien mukaisesta menettelystä tai maaseutuelinkeinojen rahoituslain mukaisesta
maatalouden harjoittajan vapaaehtoisesta velkajärjestelystä
joka koskee saatavaa tai vaadetta,
joka on vakuutetulle siirretty, ellei siirrosta ole riidan syntyessä kulunut
kahta vuotta
josta vakuutetulle aiheutuvat kustannukset korvataan vastuuvakuutuksesta tai ajoneuvovakuutukseen
taikka venevakuutukseen liittyvästä
oikeusturvavakuutuksesta
jossa on kysymys siitä, onko vakuutetun ilmoittamasta vakuutustapahtumasta aiheutuneet kustannukset joko
kokonaan tai osittain korvattava tästä
oikeusturvavakuutuksesta
joka käsitellään ryhmäkanteena.
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OT160 TOIMENPITEET
VAKUUTUSTAPAHTUMAN
SATUTTUA
Jos vakuutettu haluaa käyttää vakuutusta,
on siitä ilmoitettava kirjallisesti Pohjantähdelle. Pohjantähti antaa tällöin vakuutetulle kirjallisen korvauspäätöksen.
Vakuutetun on käytettävä asiamiehenään
asianajajaa tai oikeustieteen maisterin tai
vastaavan ulkomaisen tutkinnon suorittanutta asiamiestä. Muilla kuin asianajajilla
ja julkisilla oikeusavustajilla tulee olla lain
edellyttämä lupa oikeudenkäyntiasiamiehenä ja avustajana toimimiseen. Jos vakuutettu ei käytä lainkaan asiamiestä tai
käyttää asiamiehenään muuta kuin asianajajaa, julkista oikeusavustajaa tai luvan
saanutta oikeudenkäyntiavustajaa, vakuutuksesta ei suoriteta korvausta.
Vakuutetun on oikeudenkäynnissä ja sovintoneuvotteluissa vaadittava vastapuolelta täysimääräisesti korvausta asianajoja oikeudenkäyntikuluistaan. Jos vakuutetun vastapuolelleen esittämä oikeudenkäyntikuluvaatimus on tuomioistuimen
päätöksellä hylätty osittain tai kokonaan,
päätöksestä on Pohjantähden vaatimuksesta valitettava.
Jos vakuutettu ei vaadi vastapuolelta kulujaan tai luopuu vaatimuksista osittain tai
kokonaan ilman Pohjantähden suostumusta tai ei suostu valittamaan tuomioistuimen oikeudenkäyntikuluja koskevasta
tuomiosta, vakuutuksesta suoritettavaa
korvausta voidaan vakuutussopimuslain
mukaan alentaa tai se voidaan evätä.
Riita-asioiden sovittelusta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain mukaisessa
sovittelumenettelyssä (tuomioistuinsovittelu) käsiteltävässä asiassa kuluja ei kuitenkaan tarvitse vaatia sovittelumenettelystä aiheutuneista kustannuksista.
Vakuutetulla ei ole oikeutta myöntää asian
hoitamisesta aiheutuneiden kustannusten
määrää Pohjantähteä sitovasti.
Vakuutetun mahdollisesti asiamiehelleen
suorittama korvaus asiamiehen palkkioista
ja kuluista ei sido Pohjantähteä arvioitaessa oikeudenkäyntikulujen välttämättömyyttä tai kohtuullisuutta.

OT170 KORVAAMINEN
1 Vakuutusmäärä ja
omavastuu

Kun asiaa on käsitelty tuomioistuinsovittelussa, korvataan vakuutuksesta myös sovittelijan mahdollisen avustajan palkkiosta
ja kuluista riidan osapuolten pääluvun mukaisesti laskettu vakuutetun osuus.

Vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä
on Pohjantähden korvausvelvollisuuden
ylimpänä rajana jokaisessa vakuutustapahtumassa. Pohjantähden korvausvelvollisuuden enimmäismäärä ennen käräjäoikeuden pääkäsittelyn tai tuomioistuinsovittelun aloittamista aiheutuneista kustannuksista sekä kustannuksista asiassa,
joka on ratkaistu ilman oikeudenkäyntiä,
on kuitenkin 50 % vakuutuskirjaan merkitystä vakuutusmäärästä.

2.3 Rikosasiassa

Mikäli riidanalaisen etuuden arvo on rahassa arvioitavissa, vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjaan merkityn vakuutusmäärän rajoissa enintään riidanalaisen
etuuden kaksinkertainen määrä tai jos riidan kohteena on toistuvaisluonteinen
maksu, määrää arvioitaessa otetaan huomioon enintään riidanalaisen kertamaksun
kymmenkertainen määrä. Etuuden määrää arvioitaessa ei oteta huomioon korko-,
asianosais-, asianajo- eikä oikeudenkäyntikuluvaatimuksia.

2.3.2 Vastaajana
Vakuutetulle asiamiehen käyttämisestä ja
todistelusta aiheutuneet oikeudenkäyntikulut korvataan, jos kysymyksessä on asianomistajan vakuutettua vastaan ajama
syyte silloin, kun virallinen syyttäjä on
päättänyt jättää syytteen nostamatta tai on
peruuttanut sen.

Yhden vakuutuskauden aikana sattuneista
vakuutustapahtumista korvataan yhteensä
enintään vakuutusmäärän kaksinkertainen
määrä.
Korvattavista kustannuksista vähennetään
vakuutuskirjaan merkitty omavastuu.

2 Korvattavat kustannukset
Vakuutus korvaa välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut
seuraavasti:
2.1 Riita- ja hakemusasiassa
Vakuutus korvaa asiamiehen käyttämisestä ja todistelusta aiheutuneet kulut. Jos
tuomioistuinkäsittely edellyttää jotakin oikeustointa tai jossakin elimessä tai toimituksessa tehtyä päätöstä, vakuutus korvaa tämän esivaiheen jälkeen syntyneet
kulut.
2.2 Välimiesmenettelyn tai sovittelun
kohteena oleva asia
Vakuutus korvaa asiamiehen käyttämisestä ja todistelusta vakuutetulle aiheutuneet kulut riita- tai hakemusasiassa. Välimiehen tai sovittelijan palkkiota ja kuluja ei
kuitenkaan korvata.
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2.3.1 Asianomistajana
Vakuutetulle asiamiehen käyttämisestä ja
todistelusta aiheutuneet oikeudenkäyntikulut korvataan siltä osin kuin oikeudenkäynnissä on kysymys rikoksesta johtuvasta vakuutetun muusta yksityisoikeudellisesta vaatimuksesta kuin oikeudenkäyntikuluista.

2.4 Muutoksenhausta korkeimpaan
oikeuteen
Jos muutoksenhaku korkeimpaan oikeuteen edellyttää valituslupaa, muutoksenhausta aiheutuneet kustannukset korvataan vakuutuksesta vain siinä tapauksessa, että lupa on myönnetty.
Ylimääräisten
muutoksenhakukeinojen
käyttämisestä aiheutuneet kustannukset
korvataan vain, jos korkein oikeus on hyväksynyt kantelun, tuomion purkamisen tai
palauttanut menetetyn määräajan.
2.5 Yhteinen intressi
Mikäli asiassa on kysymys olennaisesti
muusta kuin vakuutetun omasta intressistä taikka vakuutetulla on vakuutustapahtumassa valvottavana yhteinen etu
muun kuin tällä vakuutuksella vakuutetun
henkilön kanssa, vakuutuksesta korvataan
vain vakuutetun osuudeksi katsottava osa
kustannuksista.

3 Korvauksen määrä ja sen
laskeminen
Vakuutuksesta korvattavat asianajo- ja oikeudenkäyntikulut määrätään oikeudenkäymiskaaren 21 luvun oikeusohjeiden
mukaisesti. Jos tuomioistuin ei ole lausunut päätöksessään asianajo- ja oikeudenkäyntikuluista tai jos asia on ratkaistu sovintoteitse, korvattavat kustannukset mää-
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rätään ottaen huomioon myös vastaavanlaisissa asioissa yleensä tuomitut tai maksetut kulut. Kustannuksista korvataan kuitenkin enintään tuomioistuimen vakuutetun vastapuolen maksettavaksi velvoittama kulumäärä, ellei tuomioistuin ole ratkaisussaan ilmenevin perustein nimenomaisesti katsonut, että vakuutetun on itse
kärsittävä kulunsa osittain tai kokonaan
vahinkonaan.
Asiamiehen käytöstä korvataan kohtuullinen palkkio asiamiehen työstä ja välttämättömistä kuluista. Palkkion ja kulujen
kohtuullisuutta määrättäessä otetaan huomioon riidanalaisen etuuden arvo, asian
vaikeus ja laajuus sekä suoritetun työn
määrä ja laatu. Korvattavien kustannusten
määrä on kuitenkin enintään vakuutetun
vastapuolelleen esittämän kuluvaatimuksen suuruinen.
Jos vakuutettu on arvonlisäverolain mukaan oikeutettu vähentämään oikeudenkäyntikuluihin sisältyvän veron, korvauksesta vähennetään kustannuksiin sisältyvä arvonlisävero.














4 Kustannukset, joita vakuutus
ei korvaa
Vakuutus ei korvaa

vakuutetun maksettavaksi tuomittuja
tai sovittuja vastapuolen oikeudenkäyntikuluja. Vakuutuksesta korvataan kuitenkin vakuutetun maksettavaksi tuomitut vastapuolen oikeudenkäyntikulut samoin ehdoin kuin vakuutetun omatkin asianajokulut silloin, kun

tästä on erikseen sovittu ja merkitty vakuutuskirjaan,

vakuutettua on avustanut oikeudenkäynnissä
kuluttaja-asiamies tai hänen alaisensa ja vakuutetun asian hoitaminen on
ollut lain soveltamisen ja kuluttajien yleisen edun kannalta tärkeää tai





vakuutetun vastapuoli on pääosin jättänyt noudattamatta asiassa annettua kuluttajariitalautakunnan, vakuutuslautakunnan
tai muun vastaavan elimen päätöstä, joka riidan keskeisiltä osin
oli vakuutetulle myönteinen.
kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet
ennen vakuutustapahtumaa suoritetuista toimenpiteistä tai asian alustavasta selvittelystä
tuomion tai päätöksen täytäntöönpanosta aiheutuvia kustannuksia
vakuutetun ajanhukkaa, omaa työtä,
tulon- tai ansionmenetystä, matkoja
tai oleskelukustannuksia eikä sitä lisäkustannusta, joka aiheutuu asiamiehen vaihtamisesta tai vakuutetun
omasta kustannuksia lisäävästä tai
tarpeettomia kustannuksia aiheuttavasta menettelystä
oikeustieteellisen asiantuntijalausunnon hankkimisesta aiheutuneita kuluja
rikosilmoituksen tai tutkintapyynnön
tekemisestä taikka rikosasian esitutkinnasta aiheutuvia kuluja
kustannuksia sellaisista seikoista tai
todisteista, joita tuomioistuin ei ota
huomioon liian myöhään esitettyinä
kustannuksia, jotka vakuutettu tai hänen asiamiehensä ovat aiheuttaneet
jäämällä pois tuomioistuimesta, jättämällä noudattamatta tuomioistuimen
antamia määräyksiä tai esittämällä
väitteen, jonka he ovat tienneet tai
heidän olisi pitänyt tietää aiheettomaksi, taikka muutoin ovat oikeudenkäyntiä pitkittämällä tahallaan tai
huolimattomuudesta aiheuttaneet
kustannuksia riidasta tai oikeudenkäynnistä, jonka vakuutettu tai hänen
asiamiehensä on aloittanut ilman,
että vastapuoli on antanut siihen aihetta, taikka muutoin ovat tahallisesti
tai huolimattomuudesta aiheuttaneet
tarpeettoman riidan tai oikeudenkäynnin.
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5 Muita korvaukseen liittyviä
säännöksiä
Pohjantähti suorittaa korvauksen vakuutetun asianajo- ja oikeudenkäyntikuluista
tuomioistuimen lainvoimaisen päätöksen
tai sovinnon syntymisen jälkeen.
Pohjantähden korvausvelvollisuuden vähennykseksi on luettava kulukorvaus,
jonka vakuutetun vastapuoli on tuomittu tai
sitoutunut maksamaan vakuutetulle, mikäli
se on saatu perityksi maksuvelvolliselta.
Tällöin korvaus lasketaan siten, että korvattavista kuluista vähennetään vakuutetun omavastuu sekä vastapuolelta saatu
kulukorvaus.
Mikäli vakuutettu on perinyt oikeudenkäyntikulut tai vastapuoli on ne vakuutetulle maksanut, on vakuutetun palautettava ne Pohjantähdelle korkoineen siltä
osin, kuin ne ehtojen mukaan on luettava
Pohjantähden hyväksi.
Jos vastapuoli, tai ryhmäkanteena ajetussa asiassa valtio, on tuomittu tai sitoutunut maksamaan vakuutetulle kulukorvausta, joka vakuutuksesta korvausta suoritettaessa on maksamatta, vakuutettu on
velvollinen ennen korvauksen suorittamista siirtämään oikeutensa kulukorvaukseen Pohjantähdelle vakuutuksesta suoritettavaan korvausmäärään asti.
Vastapuolen kulukorvaus jaetaan Pohjantähden ja vakuutetun kesken maksettujen
kuluosuuksien suhteessa. Mikäli vastapuolen kulukorvaus on vähemmän kuin
vakuutetun oikeudenkäyntikulujen määrä,
ei vakuutetulla ole oikeutta osuuteen kulukorvauksesta
vähimmäisomavastuun
osalta siltä osin kuin Pohjantähden maksamaa vakuutuskorvausta ei saada kokonaan katettua kulukorvauksen määrällä.
Jos vakuutettu on kuitenkin joutunut maksamaan osan kustannuksistaan itse sen
vuoksi, että kustannukset ylittävät sen
määrän, joka on vakuutuskirjassa mainittu
enimmäiskorvaus sekä asiakkaalle kuuluva omavastuuosuus, vakuutetulla on oikeus vastapuolelta saatuun kulukorvaukseen tämän määrän ylittävältä osuudelta.

