hinta
laskenut

HallitusPLUS

132€

/YHTIÖ

huolenpitoa hallituksesta

HALLITUSPLUS sisältää vakuutuksen, joka laajentaa hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajan vakuutusturvaa.

Se korottaa hallituksen varallisuusvahinkojen vastuuvakuutuksen vakuutusmäärää sekä antaa lisäturvaa vahingon
rajaamis- ja puolustautumiskustannuksiin.

VARALLISUUSVAHINGOT

Hallituksen toiminnallaan aiheuttama
varallisuusvahinko käsitellään
tyypillisesti kiinteistövakuutuksen
hallituksen vastuuvakuutuksesta.

Nykyinen vakuutusmäärä korottuu

200.000 €

VAHINGON RAJAAMIS- JA
NEUVONTAKUSTANNUKSET

Vakuutusmäärä 30.000 €
myös esine- ja henkilövahingoissa

PUOLUSTAUTUMISKUSTANNUKSET

Vakuutusmäärä 30.000 €
myös esine- ja henkilövahingoissa

YLEISAVAIMIEN KATOAMISESTA
AIHEUTUVA LUKKOJEN SARJOITUS

Vakuutusmäärä 20.000

HALLITUKSEN VASTUUVAHINGON
OMAVASTUUN KORVAAMINEN

1.000 €

VASTUUNSELVITYSPALVELU

Kun vaatimus jää alle kiinteistövakuutuksen omavastuun

€

asti, kun vahinko on
kiinteistövakuutuksesta korvattava

•

Vakuutettuina ovat hallituksen nykyiset ja entiset jäsenet, varajäsenet, yhtiökokouksen puheenjohtaja, asunto-osakeyhtiön
toiminnantarkastaja sekä toimitusjohtaja (poislukien ammatti-isännöitsijä).

•

Vakuutuksesta korvataan vakuutetun henkilön teon tai laiminlyönnin seurauksena yhtiölle tai sivulliselle aiheutunut taloudellinen
vahinko, josta vakuutettu on korvausvastuussa yhtiön hallituksen jäsenenä tai taloyhtiön toiminnantarkastajana.

•

Vakuutusmäärä on 200.000 €, toiminnantarkastajan vastuun osalta 30.000 €.

•

Omavastuu on 0 €, kun vahinko on ensin korvattu kiinteistövakuutuksen vakuutusmäärään saakka.

•

Vahingon rajaamis- ja neuvontakustannusten asianajokuluissa vakuutusmäärä 30.000 €,
myös esine- ja henkilövahingoissa, kun korvausvaadetta tai syytettä ei ole vielä esitetty tai nostettu.

•

Vakuutetun henkilön rangaistusvaatimuksen puolustautumiskustannuksissa vakuutusmäärä on 30.000 €,
myös esine- ja henkilövahingoissa.

•

Hallituksen puheenjohtajan vakuutusmäärä on 10.000 € korkeampi vahingon rajaamis- ja neuvontakustannusten sekä
rangaistusvaateiden puolustautumisen osalta.
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Kiinteistövakuutuksesta korvattavan hallituksen vastuuvahingon omavastuuosuuden korvaaminen 1.000 € saakka.
Hallituksen jäsenen yleisavaimen kadottamisesta aiheutuvien lukkojen uudelleensarjoituskustannuksien korvaaminen
ehtojen mukaisesti, vakuutusmäärä 20.000 €.

•

Kriisinhallintakonsultin kulujen korvaaminen, kun konsultin käytöllä estetään lisävahingon syntymistä, vakuutusmäärä 3.000 €.

•

Hallituksen varallisuusvahinkojen vastuunselvityspalvelu tapauksissa, joissa vaatimus jää alle kiinteistövakuutuksen
omavastuun, vaatimuksen ollessa vähintään 200 € ja korkeintaan 5.000 €.

•

Varmistus hallituksen vastuuvakuutuksen korvauksiin, kun kiinteistövakuutus vaihtuu vakuutusyhtiöstä toiseen,
omavastuu 1.000 €.

•

Vakuutuksenantaja Brit Insurance. Korvauskäsittely tapahtuu Suomessa.

VAHINGOSTA ILMOITTAMINEN
•
•
•

sähköpostitse osoitteeseen vahingot@howdengroup.com
kirjeitse osoitteeseen: Howden Finland Oy, Malminkaari 9 B, 00700 HELSINKI
kerro vahinkoilmoituksessasi lyhyesti tapahtumasta, miksi teon tai laiminlyönnin voi kohtuudella olettaa johtavan korvausvaatimukseen

Asiakaseturyhmät sisältävät yhteistyökumppaneidemme myöntämiä etuja.
Yhteistyössä Asianajotoimisto Magnusson, BLC-Turva, Fiksuvesi, RKM ja Sokos Hotellit.
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