Helppo – yritysvakuutus
Vakuutusta koskevat tiedot sisältävä asiakirja
DUAL Finland Oy, 2700945-1, Helsinki, Suomi
Riskinkantajana toimii vakuutusyhtiö HDI Global Specialty SE, 1823146-4
Täydelliset ennen sopimuksen tekoa annettavat ja sopimusta koskevat tiedot tuotteesta ovat tuoteoppaassa, vakuutusehdoissa ja
vakuutuskirjassa.

Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä?
Helppo - yritysvakuutus on yrityksen oleellisimmat ja yleisimmät riskit kattava vakuutuspaketti, sisältäen mm. omaisuus-, keskeytys-, vastuu- ja
oikeusturvavakuutuksen. Vakuutuspaketin kattavuutta voit halutessasi laajentaa vapaaehtoisilla lisäturvilla, joita ovat varallisuusvastuuvakuutus,
konsultin vastuuvakuutus, toimitusjohtajan ja hallinnon vastuuvakuutus sekä rikosvakuutus. Nämä lisäturvat ovat saatavana tietyille toimialoille.

Mitä vakuutus kattaa?
	Omaisuusvakuutuksen kohteena on vakuutuskirjassa
mainitussa paikassa oleva, vakuutuksenottajan mainittuun
liiketoimintaan kuuluva irtain käyttö- ja vaihto-omaisuus.
Vakuutuksesta korvataan yrityksen äkillisiä ja ennalta
arvaamattomia vahinkoja, kuten rikkoutumis-, palo-, murto-,
vuoto- tai myrskyvahinkoja. Vahinkoja
korvataan pääsääntöisesti enintään omaisuuden
jälleenhankinta-arvoon asti.
	Keskeytysvakuutus korvaa vakuutetun liiketoiminnan
keskeytymisen aiheuttamia taloudellisia vahinkoja,
jotka ovat seurausta vakuutuskaudella sattuneesta
vakuutusehtojen mukaan korvattavasta omaisuusvahingosta,
riippuvuusvahingosta, epidemiavahingosta tai
viranomaismääräyksestä. Vakuutuksen kohteena
on vakuutuskirjaan merkityn liiketoiminnan
keskeytysvakuutuskate. Vahinkoja korvataan enintään
vakuutuskirjaan merkittyyn vakuutusmäärään asti.
	Toiminnan ja tuotevastuuvakuutus korvaavat enintään
vakuutuskirjaan merkittyyn vakuutusmäärään asti toiselle
aiheutettuja henkilö- ja esinevahinkoja, joista yritys on
voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.
Toiminnan vastuuvakuutuksesta käsiteltävissä
vahingoissa enimmäiskorvausmäärä on 1 000 000 euroa.
Tuotevastuuvakuutuksessa korvauksen määrä yhden
vakuutuskauden aikana aiheutetuista vahingoista yhteensä
on enintään 1 000 000 euroa.
	Oikeusturvavakuutus korvaa vakuutetun välttämättömät
ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat
aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- ja
hakemusasioissa. Enimmäiskorvausmäärä on 25 000 euroa
vakuutustapahtumaa kohti ja 50 000 euroa vakuutuskauden
aikana.

Mitä vakuutus ei kata?
	
Helppo yritysvakuutus ei sisällä esimerkiksi
moottoriajoneuvojen vakuutuksia, kiinteistöjen vakuutuksia
tai lakisääteisiä vakuutuksia, kuten työtapaturma- ja
ammattitautilain mukaisia vakuutuksia.
	
Omaisuusvakuutuksen kohteena eivät ole esimerkiksi
moottorikäyttöiset tai hinattavat ajoneuvot, niiden osat
tai varusteet eikä myöskään niihin kiinteästi asennetut
lisälaitteet lukuun ottamatta vakuutetun käyttöomaisuuteen
kuuluvia ja vakuutuspaikassa käytettäviä trukkeja. Ilmaja vesialukset, eläimet eivätkä rakennukset ja kiinteistöt
kuulu vakuutukseen. Vakuutuksesta ei korvata myöskään
esimerkiksi vähitellen tapahtuneita vahinkoja, tuhoeläimistä,
huollosta, kadottamisesta tai unohtamisesta, petoksesta tai
kavalluksesta taikka työ- tai valmistusvirheestä aiheutuvia
vahinkoja.
	
Keskeytysvakuutukset eivät kata esimerkiksi
keskeytysvahinkoa, jonka on aiheuttanut omaisuusvahinko,
joka ei ole korvattava omaisuuvakuutuksesta.
	Vakuutus ei korvaa epidemiakeskeytysvahinkoa, jos
vakuutusehdoissa määritellyn tartuntatauti-, eläintautitai elintarvikelakiin perustuvan viranomaismääräyksen
perusteena oleva tartunta- tai eläintauti ei ole todettu
vakuutuskirjassa mainitussa kiinteässä vakuutuspaikassa.
Tällaista vahinkoa ei korvata myöskään, jos liiketoimintaa
rajoittava viranomaismääräys ei ole kohdistettu välittömästi
vakuutettuun liiketoimintaan ja määräystä ei ole osoitettu
nimetysti vakuutetulle.
	
Toiminnan vastuuvakuutus ei kata esimerkiksi vahinkoa,
joka aiheutuu vakuutetulle itselleen, virheellisestä
työsuorituksesta aiheutunutta vahinkoa tai hitaasti
aiheutunutta kosteusvahinkoa
	
Oikeusturvavakuutus ei kata esimerkiksi kuluja, joka liittyvät
muuhun kuin vakuutuskirjassa mainittuun toimintaan, eikä
esimerkiksi vakuutetun ajanhukkaa, omaa työtä, tulon- tai
ansionmenetystä, matkoja tai oleskelukustannuksia.
	
Oikeusturvavakuutus ei kata myöskään esimerkiksi
asioita, joita käsitellään hallinnollisissa viranomaisissa tai
erikoistuomioistuimissa, kuten hallinto-oikeudessa, tai joissa
on kyse syyttäjän vakuutettua vastaan ajamasta syytteestä.

Onko vakuutusturvalle mitään rajoitteita?
	Vakuutus on tarkoitettu kaupan ja palvelualan pienille ja keskisuurille yrityksille.
	Voimme pienentää korvausta tai jättää sen kokonaan maksamatta, jos vahinko on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella.
	Koneiden ja laitteiden vahingoissa tehdään koneen tai laitteen ikään perustuvia ikävähennyksiä.
	Oikeusturvavakuutuksesta korvataan vain vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneet vakuutustapahtumat. Jos vakuutus on
vakuutustapahtuman sattuessa ollut voimassa alle kaksi vuotta, tulee myös niiden seikkojen, joihin esimerkiksi riita, vaatimus, kiistäminen,
työsuhteen päättämisilmoitus, syyte taikka epäilty rikos perustuu, olla syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana.

Missä vakuutusturva on voimassa?
	
Omaisusvakuutus on voimassa vakuutuskirjaan merkityssä vakuutuspaikassa ja tiettyjen omaisuuslajien osalta myös vakuutuspaikan
ulkopuolella Suomessa ja Euroopassa.
	
Keskeytysvakuutus on voimassa Suomessa.
	
Toiminnan- ja tuotevastuuvakuutus on voimassa Euroopassa. Erikseen sovittaessa voimassaoloaluetta on mahdollista myös laajentaa.
	
Oikeusturvavakuutus kattaa Suomessa käräjäoikeudessa tai välimiesmenettelyssä käsiteltävät riita- tai rikosasiat. Erikseen sovittaessa
voimassaoloaluetta on mahdollista laajentaa myös Pohjoismaihin tai ETA-alueelle.
	
Valinnaiset lisäturvat konsultin vastuuvakuutus, varallisuusvastuuvakuutus, toimitusjohtajan ja hallinnon vastuuvakuutus ja rikosvakuutus
ovat voimassa Suomessa.

Mitkä ovat velvoitteeni?
•	Vakuutussopimusta solmittessa tulee antaa oikeat tiedot vakuutettavasta kohteesta, eli esimerkiksi tiedot yrityksen toimialoista ja
liikevaihdosta.
•	Vakuutusyhtiölle tulee ilmoittaa, jos vakuutussopimusta tehtäessä annetuissa tai vakuutuskirjaan merkityissä tiedoissa on puutteita tai
niissä on tapahtunut olennaisia muutoksia.
• Vakuutuksen voimassaollessa noudata suojeluohjeita sekä ilmoita vakuutusyhtiön vastuuseen vaikuttavasta vaaran lisääntymisestä.
• Vahingon satuttua tai välittömästi uhatessa huolehdi vahingon torjumisesta tai rajoittamisesta.
• Korvausta haettaessa tulee antaa pyydetyt tiedot ja osallistua vahingon sekä sen suuruuden selvittämiseen.

Kuinka ja milloin suoritan maksun?
• Vakuutusmaksu on maksettava viimeistään eräpäivään mennessä pankin kautta viitenumerollisella laskulla. Erikseen voidaan sopia,
maksetaanko vuosimaksu kerralla vai useammassa erässä. Joissakin tilanteissa edellytetään, että ensimmäisen vakuutuskauden maksu
maksetaan etukäteen.

Milloin vakuutusturva alkaa ja päättyy?
• Vakuutus alkaa aikaisintaan siitä päivästä, kun sitä on haettu, ja on voimassa toistaiseksi. Vakuutus päättyy, kun vakuutuksenottaja
irtisanoo turvan. Myös vakuutusyhtiöllä on tietyissä tilanteissa oikeus irtisanoa vakuutusturva, esimerkiksi maksamattoman laskun
johdosta. Muistathan irtisanoa vakuutuksen, jos vakuutettu omaisuus vaihtaa omistajaa..

Miten irtisanon sopimuksen?
• Voit irtisanoa vakuutuksen tai siihen liitetyn turvan toimittamalla kirjallisen irtisanomisilmoituksen vakuutusyhtiölle. Puhelimitse et voi
irtisanoa vakuutusta.
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