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21.01.2019

ATL RYHMÄVASTUUVAKUUTUS
ATL:n omaisuus- ja keskeytysvakuutus on tehty Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL ry:n jäsentoimistoille
yhteistyössä If Vahinkovakuutus Oy:n kanssa. Vakuutussopimusnro on SP1480469 ja sitä hallinnoivat ATL ja
vakuutusmeklari Howden Finland Oy yhdessä.
ATL:n Ryhmävastuuvakuutus sisältää useita eri vakuutusturvia, joista kaikille jäsentoimistoille yhteinen osio
koostuu seuraavista vakuutusturvista:
- Konsulttivastuuvakuutus
- Toiminnan oikeusturvavakuutus
- Toiminnan vastuuvakuutus
- Rikosvakuutus
- Kyber-vakuutus (Tietoturva)
Ryhmävastuuvakuutukseen on myös liitettävissä Omaisuus- ja keskeytysvakuutusturva, jonka sisältö on
kuvattu erillisessä esitteessä.

Konsulttivastuuvakuutus
Tarkoitus
Konsulttivastuuvakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutusehtojen mukaisesti
arkkitehtuuritoimialaan liittyvässä konsulttitoiminnassa konsulttitehtävän virheellisestä tai puutteellisesta
suorittamisesta toiselle aiheutunut henkilö-, esine- ja taloudellinen vahinko, joka todetaan
vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta jäsentoimisto on voimassa olevan
oikeuden mukaan korvausvastuussa.
Vakuutettu toimiala
Arkkitehtuuri, mukaan lukien pääsuunnittelu, maisemasuunnittelu, kaavoitus ja maankäytön suunnittelu
Voimassaoloalue
Vakuutusturva on voimassa Euroopassa. Eurooppa määritellään seuraavasti: vakuutus on voimassa
EU- ja EFTA-maissa sekä Ukrainassa, Valkovenäjällä ja Ural-vuoriston länsipuolella olevassa
Venäjän osassa. Vakuutus on voimassa, kun suunnittelun tekee ATL:n jäsentoimisto ja vahinko
todetaan vakuutuksen voimassaoloalueella.
Mikäli arkkitehtisuunnittelun kohde sijaitsee Venäjällä, jossa kyseisen maan lainsäädäntö edellyttää
paikallisen vakuutuksen olemassaoloa, on sellainen vakuutus otettava kyseisessä maassa
paikallisesta vakuutusyhtiöstä.
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ATL:n ryhmävastuuvakuutuksella voidaan kattaa Venäjällä olevaa riskiä ainoastaan siltä osin, kun ATL:n
jäsenyhtiö on velvollinen korvaamaan muualla kuin Venäjällä sijaitsevalle toimeksiantajalleen tämän
maksamia korvauksia, joista ATL:n jäsenyhtiö on vastuussa.
Erikseen sopimalla vakuutusturvan voimassaoloaluetta voidaan laajentaa muualle maailmaan.
Voimassaolon laajentamisesta jäsentoimisto voi olla yhteydessä vakuutusmeklari Howden Finland
Oy:öön.
Vakuutusmäärä ja omavastuu
Vakuutusmäärä 2.000.000 euroa/vahinkotapahtuma ja 4.000.000 /vakuutuskausi. Omavastuu on 2.000
euroa/suunnittelutehtävä. Vakuutusturva korvaa toimeksiantajalle aiheutuneet vahingot vakuutusmäärään
asti.
Vakuutusmäärä on jokaisessa vahinkotapahtumassa vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden ylimpänä
rajana korvauksista, koroista, selvitys- ja oikeudenkäyntikuluista sekä välittömästi uhkaavan vahingon
kohtuullisista torjuntakustannuksista.
Vakuutusturva korvaa myös jäsentoimiston alikonsultin arkkitehtitoiminnan virheestä aiheutuneen vahingon.
HUOM
Muissa kuin tämän vakuutuksen toimialan piiriin kuuluvissa alikonsultoinnissa, selvitä alikonsultin
voimassaolevan vakuutusturvan sisältö pyytämällä alikonsultilta vakuutustodistus ja pyydä
vakuutusmeklaria selvittämään projektikohtaisen vakuutuksen tarve.
Konsulttivastuuvakuutuksessa on mukana myös seuraavat laajennusehdot:
Vakuutus kattaa vakuutusehtojen mukaisesti 50.000 euron vakuutusmäärään asti seuraavat vahingot:
1.
2.
3.

tahattomista tekijänoikeuden loukkauksista toimeksiantajalle aiheutuneet vahingot
kadonneista ja tuhoutuneista dokumenteista toimeksiantajalle aiheutuneet vahingot
tuotemalliin sisältyvät virheet

Merkittävimpiä rajoitusehtoja:
Hinnoittelu
Vakuutusturvasta ei korvata taloudellisten arvioiden perustaksi tarkoitettujen tutkimusten, laskelmien
tai mitoitusten virheellisyydestä aiheutuneita vahinkoja.
Vakuutusturvasta ei esimerkiksi korvata suunnittelijalta vaadittua korvausta siitä, että kustannusarvion
tai urakkatarjouksen perusteeksi tarkoitetussa laskelmassa on materiaalimäärät laskettu väärin ja
lopullinen kustannus on alkuperäistä suurempi tai urakoitsija on oikeutettu lisämaksuun virheellisen
tarjouspyynnön perusteella.
Tehokkuus
Vakuutusturvasta ei korvata suunnittelijalta vaadittua vahingonkorvausta, jos vaatimus perustuu siihen,
että suunnitelman perusteella rakennetun tuotteen taloudellinen tai toiminnallinen teho on liian alhainen
tai sillä on puutteellinen suorituskyky. Jos alhainen taloudellinen tai toiminnallinen teho tai puutteellinen
suorituskyky johtuu kuitenkin laskelman, piirustuksen tai valmistusohjeen konkreettisesta ja selkeästi
osoitettavasta virheestä, niin vakuutusturvasta korvataan aiheutuneet vahingot.
Muoto
Vakuutusturvasta ei korvata suunnittelijalta tai konsultilta vaadittuja korvauksia, jotka perustuvat siihen,
että suunnitelman perusteella toteutettu tuote, rakennus tai sen osa ei tyydytä muodoltaan,
materiaaliltaan tai muusta syystä ulkonäöltään toimeksiantajaa.
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Materiaali
Vakuutusturvasta ei korvata vahinkoa, joka johtuu uusien vielä kokeilemattomien materiaalien,
rakenteiden tai työmenetelmien käytöstä, josta on erikseen sovittu tai olisi ilmeisesti pitänyt erikseen
sopia tilaajan kanssa vahingonvaaran vuoksi.
Viivästyminen
Vakuutusturvasta ei korvata vahinkoa, joka johtuu tehtävän suorittamisen viivästymisestä, sen
suorittamattomuudesta, suunnittelusopimuksen purkautumisesta tai siitä, että tehtävää koskevan
kohteen valmistuminen myöhästyy.
Työsuoritus
Vakuutusturvasta ei korvata suunnitelman tai konsulttitehtävän korjaamisesta tai uudelleen
suorittamisesta aiheutuvia kustannuksia.
Näiden rajoitusten lisäksi on vakuutusturvan ehdoissa lueteltu muita rajoituksia.
Projektikohtaiset vakuutukset:
Konsulttivastuu-, oikeusturva- ja toiminnanvastuuvakuutuksen vakuutusmäärää voidaan
korottaa tai voimassaoloaluetta laajentaa Euroopan ulkopuolelle projektikohtaisen
vakuutuksen avulla. Projektikohtainen vakuutus neuvotellaan vakuutusmeklarin (Howden
Finland Oy) kanssa yhteistyössä. Howden Finland Oy selvittää asiakkaalle tarvittavien
vakuutustietojen koonnin ja välittää tarjouspyynnön vakuutusyhtiölle.
Projektikohtaiset vakuutukset hoidetaan aina erillisinä toimeksiantoina, johon Howden Finland Oy
tarvitsee jäsentoimistolta erillisen valtakirjan. Jäsentoimisto on vakuutuksenottaja projektikohtaisessa
vakuutuksessa. Projektikohtainen vakuutus on ehdoiltaan ryhmävakuutuksen mukainen.
Lopulliseen projektikohtaiseen vakuutusmaksuun vaikuttavat mm. valittu vakuutusmäärä, omavastuutaso,
voimassaoloalue, projektin laskutus sekä projektin kesto. Projektikohtainen vakuutus edellyttää että
jäsentoimistolla on voimassa oleva ryhmävakuutusratkaisu.
Vakuutusehdot:
Vakutuuksessa noudatetaan ATL:n yritysvakuutuksen vakuutusehtoja
Yleiset sopimusehdot
Konsulttivastuuvakuutuksen ehdot

Oikeusturvavakuutus
Tarkoitus
Vakuutusturvan tarkoituksena on korvata jäsentoimiston välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja
oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemusasioissa.
Vakuutus kattaa myös vastapuolelle tuomitut oikeudenkäyntikulut.
Vakuutettuina ovat:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

ryhmävakuutusratkaisuun liittynyt jäsentoimisto
jäsentoimiston palveluksessa olevat henkilöt
sellaiset palkattomat tai satunnaiset työnsuorittajat, joiden aiheuttamista vahingoista jäsentoimisto
on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa
jäsentoimiston työntekijöihin rinnastettavat itsenäiset yrittäjät, joiden aiheuttamista vahingoista
jäsentoimisto on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa
vakuutuksenottajayrityksen vastuunalainen yhtiömies silloin, kun hänet on haastettu
oikeudenkäyntiin vastaajaksi yhteisvastuullisena jäsentoimiston kanssa.

Vakuutuksesta ei korvata kuluja asioissa, jotka käsitellään hallinnollisissa viranomaisissa tai
erikoistuomioistuimissa, esimerkiksi hallinto-oikeudessa, vakuutusoikeudessa, työtuomioistuimessa,
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markkinaoikeudessa tai korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Vakuutuksesta ei myöskään korvata kuluja
asioissa, jotka käsitellään Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa, Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa
tai yhteisöjen ensimmäisen asteen tuomioistuimessa.
Voimassaoloalue
Vakuutusturva on voimassa Euroopassa.
Vakuutusmäärä ja omavastuu
Vakuutusmäärä 100.000 euroa/vahinkotapahtuma/vakuutuskausi. Omavastuu 15 % kustannuksista, kuitenkin
vähintään 5 000.euroa/vahinko.

Merkittävimpiä rajoitusehtoja:
Vakuutusturva ei korvaa vakuutetulle aiheutuvia kustannuksia asiassa:
Ø

jossa vaatimuksen riitauttamista ei voida osoittaa. Oikeusturvavakuutuksesta myönnetään
oikeusturvaetu riita- asiassa silloin kun asia on riitainen joko perusteeltaan tai määrältään. Esim.
kanne saamatta jääneistä suunnittelupalkkiosta on yleensä puhtaasti velallisen perintää, joka
johtaa tuomioistuimessa yleensä yksipuoliseen tuomioon. Tällöin vastapuoli ei yleensä kiistä
vaatimusta joko perusteeltaan tai määrältään eikä asia siten ole muodostunut vakuutusehtojen
tarkoittamalla tavalla riitaiseksi. Vakuutus siis ei kata tällaisesta prosessista aiheutuneita
oikeudenkäyntikuluja.

Ø

joka liittyy muuhun kuin arkkitehtitoimintaan

Ø

joka liittyy vakuutetun jäsentoimiston omistukseen oikeuttavien osakkeiden tai sen yhtiöosuuden
luovutukseen

Ø

joka koskee huoneenvuokrasuhdetta, silloin kun kysymys
jäsentoimiston toimitilana olevasta huoneistosta tai kiinteistöstä

Ø

joka koskee saatavaa tai vaadetta, joka on siirretty vakuutetulle jäsentoimistolle, ellei siirrosta ole
riidan syntyessä kulunut kahta vuotta

Ø

joka koskee konkurssimenettelyä, ulosottoa, ulosottolaissa tarkoitettua täytäntöönpanoriitaa tai
ulosottoon liittyvää täytäntöönpanoa taikka kysymys on yrityksen saneerauksesta tai
yksityishenkilön velkajärjestelystä annettujen lakien mukaisesta menettelystä

on

muusta

Näiden rajoitusten lisäksi on vakuutusturvan ehdoissa lueteltu muita rajoituksia.
Vakuutusehdot:
Vakutuuksessa noudatetaan ATL:n yritysvakuutuksen vakuutusehtoja
Yleiset sopimusehdot
Oikeusturvavakuutuksen ehdot
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Toiminnanvastuuvakuutus
Tarkoitus
Vakuutusturvan tarkoituksena on korvata arkkitehtitoiminnassa toiselle aiheutunut henkilö- ja
esinevahinko, joka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta
jäsentoimisto on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.
Vakuutusturva korvaa edellä mainituin perustein myös henkilötietolain 47 pykälässä tai vastaavassa
ulkomaisessa laissa tarkoitetun taloudellisen vahingon.
Voimassaoloalue
Vakuutusturva on voimassa kaikkialla maailmassa paitsi Yhdysvalloissa ja Kanadassa, taikka näiden
maiden lakien mukaan muualla tapahtuvassa oikeudenkäynneissä.
Vakuutusmäärä ja omavastuu
Vakuutusmäärä on 1.000.000 euroa/vahinkotapahtuma/vakuutuskausi.
Vakuutusmäärä on 7.500 euroa/vahinkotapahtuma/vakuutuskausi/henkilörekisterilain mukaisessa
taloudellisessa vahingossa.
Vakuutusmäärä on jokaisessa vahinkotapahtumassa vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden ylimpänä
rajana korvauksista, koroista, selvitys- ja oikeudenkäyntikuluista sekä välittömästi uhkaavan vahingon
kohtuullisista torjuntakustannuksista.
Omavastuu on 2.000 euroa/vahinko.
Vakuutuksesta korvataan nykyisin myös vuokratulle kiinteistölle tai huoneistolle aiheutunut vahinko, josta
vakuutettujäsentoimisto on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Tämä vakuutusturva on
toissijainen jäsentoimiston omaan mahdolliseen muuhun vakuutukseen nähden. Vakuutusmäärä 500.000
euroa/vahinko/vakuutuskausi.

Merkittävimpiä rajoitusehtoja:
Virheellinen tai puutteellinen työsuoritus
Kysymyksessä ovat virheellisen tai puutteellisen työsuorituksen korjaamisesta tai uudelleen
suorittamisesta aiheutuneet kustannukset.
Sopimuksesta aiheutuva vahinko
Korvausvastuu perustuu sopimukseen, sitoumukseen, lupaukseen tai takuuseen eikä korvausvastuuta
olisi ilman näitä sitoumuksia.

Taloudellinen vahinko
Kysymyksessä on tappio, menetys tai muu sellainen vahinko, joka ei ole yhteydessä henkilö- tai
esinevahinkoon. Taloudellisena vahinkona pidetään myös atk-ohjelmien, tiedostojen, tietojen sekä muiden
tietotallenteiden tuhoutumista, katoamista tai muuta toimimattomuutta.
Sakko
Kysymyksessä on rangaistusluonteinen korvaus (esim. Punitive Damage), sakko, sopimussakko tai muu
sen kaltainen seuraamus riippumatta siitä keneen ne kohdistuvat.
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Näiden rajoitusten lisäksi on vakuutusturvan ehdoissa lueteltu muita rajoituksia.
Vakuutusehdot:
Vakutuuksessa noudatetaan ATL:n yritysvakuutuksen vakuutusehtoja
Yleiset sopimusehdot
Toiminnanvastuuvakuutuksen ehdot

Rikosvakuutus
Tarkoitus
Rikosvakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutusehtojen mukaisesti omaisuusrikoksesta aiheutunut
vahinko, joka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella. Vakuutuksesta korvataan
vahinko joka aiheutuu jäsentoimiston tähän työsuhteessa olevan henkilön tekemästä omaisuusrikoksesta.
Jos vahinko tehdään jäsentoimiston atk-laitteita tai -tiedostoja hyväksikäyttäen, korvataan omaisuusrikoksesta
jäsentoimistolle aiheutuva vahinko myös, jos vahinkoa aiheuttavat henkilöt, joita jäsentoimisto käyttää
toiminnassaan kuten esimerkiksi konsultit, huoltohenkilöt tai siivoushenkilökunta.
Vakuutuksesta korvataan myös vahinko, joka aiheutuu kadonneen tai varastetun luotto- taikka pankkikortin
väärinkäytöstä, kun väärinkäytökseen on syyllistynyt joku muu kuin jäsentoimiston työntekijä.
Näitä kuluja korvataan enintään 24 tunnin ajalta kortin katoamisesta tai varastamisesta.
Lisäksi vakuutuksesta korvataan myös jäsentoimiston oikeudenkäyntikulut tämän vaatiessa
vahingonkorvausta näitä omaisuusrikoksia koskevassa oikeudenkäynnissä.
Vakuutus kattaa jäsentoimiston työntekijän jäsentoimiston toimeksiantajalle aiheutetun vahingon.
Voimassaoloalue
Vakuutusturva on voimassa kaikkialla maailmassa pois lukien USA / Kanadassa ja näiden maiden
mukaisissa oikeudenkäynneissä.
Vakuutusmäärä ja omavastuu
Vakuutusmäärä 50.000 euroa/vahinkotapahtuma ja 100 000 euroa/vakuutuskausi. Omavastuu on
2.000 euroa / vahinkotapahtuma.
Merkittävimpiä rajoitusehtoja:
Rikoksen tekoaika
Vakuutusturvasta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu ennen vakuutuksen voimaantuloa tehdystä rikoksesta.
Sakko
Kysymyksessä on rangaistusluonteinen korvaus (esim. Punitive Damage), sakko, sopimussakko tai muu sen
kaltainen seuraamus riippumatta siitä keneen ne kohdistuvat.
Muu vastuuvakuutus
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa siltä osin kuin se korvataan jonkin muun vakuutuksen perusteella.
Luottamukselliset tiedot
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa joka aiheutuun luottamuksellisten tietojen tai ammattisalaisuuden
paljastumisesta
Tutkimus- ja selvityskulut
Vakuutuksesta ei korvata oikeudenkäyntiin ja vahingonselvitykseen liittyviä tutkimus- ja selvityskustannuksia.
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Kiristys
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu kiristyksestä tai liittyy kiristykseen
Vakuutusehdot:
Vakutuuksessa noudatetaan ATL:n yritysvakuutuksen vakuutusehtoja
Yleiset sopimusehdot
Rikosvakuutuksen ehdot

Tietoturvavakuutus
Tarkoitus
Tietoturvavakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutusehtojen mukaisesti tietomurrosta aiheutuvia
kuluja, jotka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja näistä kolmannelle
osapuolelle aiheutuvia vahinkoja joista vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan
korvausvastuussa.
Tietomurroksi katsotaan jäsentoimistoon kohdistunut hakkerointi, virusten leviäminen, haitallisen koodin
leviäminen ja palvelunestohyökkäys.
Vakuutuksesta korvataan tietomurron aiheuttamasta keskeytyksestä aiheutunut taloudellinen vahinko.
Kesketysvahingon lisäksi korvataan ne ylimääräiset kulut, jotka aiheutuvat liiketaloudellisesti perustelluista
keskeytysvahinkoa rajoittavista toimenpiteistä.
LIsäksi vakuutuksesta korvataan tietomurrosta vakuutuksenottajalle aiheutuneet kulut niiden liittyessä
tietomurron syiden selvittelyyn tai tuhoutuneiden, poistettujen tai mulla tavoin käyttämättömiksi saatettujen
tietojen, ohjelmistojen ja verkkojen palauttamiseen.
Vakuutuksesta korvataan myös tietomurron ilmoittamisesta kolmannelle osapuolelle aiheuneet kohtuulliset
ja välttämättömät kulut. On myös hyvä tietää, että vakuutuksesta korvataan kolmannelle osapuolelle
aiheutunut taloudellinen vahinko, jos sen syynä on rikoslaissa yrityssalaisuudeksi määritellyn tiedon
paljastuminen tai tuhoutuminen.
Voimassaoloalue
Vakuutusturva on voimassa kaikkialla maailmassa.
Vakuutusmäärä ja omavastuu
Vakuutusmäärä 200.000 euroa/vahinkotapahtuma/vakuutuskausi
Omavastuu 5.000 euroa/vahinko.
Keskeytysvahingon omavastuuaika 12 tuntia, vastuuaika 1 kk. Vastuuaika on pisin yhtenäinen ajanjakso,
jolta keskeytysvahingonkorvausta enintään suoritetaan.
Vakuutusmäärä on jokaisessa vahinkotapahtumassa vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden ylimpänä
rajana korvauksista, koroista, selvitys- ja oikeudenkäyntikuluista sekä välittömästi uhkaavan vahingon
kohtuullisista torjuntakustannuksista.

Merkittävimpiä rajoitusehtoja:
Henkilö- ja esinevahingot
Vakuutusturvasta ei korvata henkilö- tai esinevahinkoa tai sen välitöntä seurausvahinkoa.
Rikoksen ajankohta
Vakuutusturvasta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu ennen vakuutuksen voimaantuloa tehdystä rikoksesta.
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Muu vastuuvakuutus
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa siltä osin kuin se korvataan jäsentoimiston muusta voimassa olleesta
vastuuvakuutuksesta.
Lisäksi kolmannen osapuolen osalta vakuutusturvasta ei korvata seuraavia vahinkoja:
Sopimuksesta aiheutunut vahinko
Korvausvastuu perustuu sopimukseen, sitoumukseen, lupaukseen tai takuuseen eikä korvausvastuuta olisi
ilman näitä sitoumuksia. Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka johtuu sopimusvelvoitteen täyttämättä
jättämisestä tai puutteellisesta täyttämisestä. Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa siltä osin, kun jäsentoimisto
on sitoutunut laajempaan korvausvastuuseen, kuin hänellä olisi voimassa olevan oikeuden mukaan samassa
sopimussuhteessa ilman tuollaista sopimusmääräystä.
Sakko
Kysymyksessä on rangaistusluonteinen korvaus (esim. Punitive Damage), sakko, sopimussakko tai muu sen
kaltainen seuraamus riippumatta siitä keneen ne kohdistuvat.
Erityisesti otettava huomioon
Vakuuttaja edellyttää, että tietomurron mahdollisissa kohteissa käytetään alalle tavanomaisia, toimivia ja
ohjelmistotoimittajan suositusten mukaan päivitettyjä palomuureja sekä virustorjuntaohjelmia. Lisäksi on
huolehdittava siitä, että esimerkiksi salasanoja ja käyttäjätietoja säilytetään turvallisesti siten, että ne eivät
joudu asiattomien käsiin.
Tallennetuista tiedoista on myös otettava varmuuskopioita päivittäin työpäivän aikana. Kopioiden on
oltava virheettömiä ja toimivia, ja niitä on säilytettävä siten, etteivät ne vahingoitu samanaikaisesti
alkuperäisten tietojen kanssa. Käytössä olevat ohjelmistot ja järjestelmät tulee päivittää viimeisimpien
tietoturvapäivitysten mukaisesti. On myös varmistettava, että työntekijöillä on pääsy ainoastaan niihin tietoihin
ja järjestelmiin, jotka ovat välttämättömiä työtehtävien hoidossa
Jos vahingon yhteydessä ilmenee, että suojeluohjeita on laiminlyöty vakuutuskorvausta voidaan alentaa, tai
se voidaan evätä. Korvauksen alennuksen tai eväyksen kohtuullisuus arvioidaan ottamalla huomioon teon
yhteys tapahtuneeseen vahinkoon, teon tahallisuus tai huolimattomuus sekä muut olosuhteet.
Vakuutusehdot
Vakutuuksessa noudatetaan ATL:n yritysvakuutuksen vakuutusehtoja
Yleiset sopimusehdot
Tietoturvavakuutuksen ehdot

Vakuutusmaksu
Vakuutusmaksu veloitetaan vuosittain jäsenmaksun yhteydessä. Vakuutusmaksuun vaikuttavat
indeksikorotukset, jäsentoimiston henkilöstön lkm ja liittokohtainen vahinkotilastojärjestelmä, jossa
noudatetaan ATL:n ja If Vahinkovakuutus Oy:n kanssa sovittuja periaatteita.
Vahinkokäsittely
On erittäin tärkeää, että ilmoitat vahingoista mahdollisimman pian niiden tapahduttua
Vakuutussopimuksen nro. SP1480469
Tarkempi vahinko-ohjeistus ATL:n kotisivuilta
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Lisätiedot
Ryhmävakuutus on tarkoitettu Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL Ry:n jäsenyrityksille ja se on tehty
yhteistyössä ATL:n, vakuutusmeklari Howden Finland Oy:n ja If Vahinkovakuutus Oy:n kanssa.
ATL on perustanut yhdessä suunnittelualan muiden järjestöjen kanssa sovintolautakunnan, josta voidaan
pyytää tarvittaessa lausuntoja epäselvissä vahinkotapauksissa. Ennen mahdollisia jatkotoimenpiteitä,
suosittelemme suunnittelusovintolautakunnan käyttämistä.

Lisätiedot:
Vakuutusmeklari
Olli-Pekka Kuosmanen
Puh. +358 9 5420 2431
Email. olli-pekka.kuosmanen@howdengroup.com
Howden Finland Oy
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