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Kybervakuutus
Vakuutuksen perustiedot

• Vakuutuksenottaja: Arkkitehtitoimistojen liitto Ry
• Vakuutetut: Vakuutusohjelmaan liittyneet jäsentoimistot
• Vakuuttaja: If Vahinkovakuutus Oy 
• Vakuutusnumero SP 1480469
• Vakuutuskausi 1.1.2022 – 31.12.2022 
• Voimassaoloalue: Koko maailma  

• Vakuutuksenottajan tytäryhtiöt eivät kuulu vakuutuksen piiriin.   

Vakuutusmäärät 
• 200 000 € per vahinko ja vakuutuskauden aikana yhteensä jokaista  vakuutuksenottajaa 

kohden  
• Keskeytysvahingon vastuuaika  1 kuukausi 

Omavastuut 
• 5 000 € per vahinko 
• Keskeytysvahingon omavastuu 12 tuntia 
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Mitä kybervakuutus kattaa

• Tietomurron aiheuttaman liiketoiminnan keskeytymisen, myös rajoitustoimenpiteistä aiheutuvat kustannukset 
korvataan

• Tietomurron syiden selvityksestä aiheutuvat kulut  

• Tuhoutuneiden, poistettujen tai käyttämättömiksi saatettujen tiedostojen, ohjelmistojen ja verkkojen 
palauttaminen

• Rikkoutuneiden IT-laitteiden korjaaminen tai vaihtaminen   

• Kolmannelle osapuolelle ilmoittamisesta aiheutuvat kulut sekä valvonnan ettei kolmannen osapuolen henkilö- tai 
luottokorttitietoja väärinkäytetä. Valvontaa korvataan enintään 30 päivää.  

• Kolmannen osapuolen tietomurron selvittelykustannukset sekä taloudelliset vahingot, mikäli vahinko aiheutuu 
rikoslaissa yrityssalaisuudeksi määritellyn tiedon paljastumisesta tai tuhoutumisesta.  

• Tiedottamiskustannukset sekä PR-kustannukset.  Korvauksia ei makseta jos tietomurron toteamisesta on kulunut yli 
180 päivää. 

• Mahdolliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut tietyin edellytyksin
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Kybervakuutus ei kata

• Henkilö- tai esinevahinkoja , lukuun ottamatta IT-laitteiden vahinkoja.

• Rikosta tai  tapahtumaa , joka tapahtuu ennen vakuutuksen voimaantuloa. Tapahtumaa, 
joka on ollut vakuutuksenottajan tiedossa ennen voimaantuloa ei korvata. 

• Sakot, sopimussakot, tai muut vastaavat seuraamukset 

• Kurssi- ja korkotappiot 

• Huomioi seuraava: 
• Vahinkoa ei korvata mikäli kirjanpitoa ei ole pidetty lain edellyttämällä tavalla 



Howden Finland Oy

Kuinka toimia vahingon sattuessa

• Tee vahinkoilmoitus vakuuttajalle välittömästi. Ota yhteys myös vakuutuksia hoitavaan 
meklariin. Huomaa, että vahinkoilmoitus tulee tehdä viimeistään vuoden aikana vahingon 
havaitsemisesta.

• Ota yhteyttä organisaation tietoturvasta vastaavaan henkilöön ja ylimpään johtoon.  Ole 
tarvittaessa yhteydessä järjestelmätoimittajaan. 

• Tee tutkintapyyntö poliisille jos vakuutusyhtiö näin vaatii  

• Dokumentoi tapahtumat ja toimenpiteet, ota varmuuskopiot

• Jos yrityksen pankkitiedot  ovat vaarantuneet, ota yhteyttä pankkiin 

• Vaihda tarvittaessa organisaation käyttäjäntunnukset

If:in yhteystiedot vahingon sattuessa 

Päivisin numero  010 514 3646,  Viikonloppuisin ja iltaisin 010 19 16 00 

Meklarin yhteystiedot 

olli-pekka.kuosmanen@howdenfinland.fi
Työpuhelin: 09 54 20 24 31 Matkapuhelin: 0400 85 64 15
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