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Tuoteseloste

Tämä tuoteseloste  
antaa yleiskuvan johdon 
vastuuvakuutuksen  
(AIG CorporateGuard D&O 
2013 FIN) mukaisesta 
vakuutusturvasta ja sen 
tärkeimmistä rajoituksista.
Tutustu huolellisesti myös 
vakuutusehtoihin ja 
vakuutuskirjaan, sillä niissä 
määritellään vakuutuksen 
sisältö. Vakuutukseen voi 
liittyä myös asiakaskohtaisia 
lisäehtoja (Endorsements).

Vakuutusturva 
Johdon vastuuvakuutus kattaa yhtiön johtajan 
eli vakuutetun henkilön henkilökohtaista 
korvausvastuuta hänen virheellään tai 
laiminlyönnillään tehtävässään aiheuttamasta 
vahingosta. 

Vakuutetun henkilön teon tai laiminlyönnin 
aiheuttama vahinko saattaa kohdistua yhtiöön, 
yhtiön osakkeenomistajaan tai johonkin 
ulkopuoliseen tahoon, esimerkiksi yhtiön 
velkojaan. 

Vahingonkorvausvastuun ohella 
vakuutuksesta korvataan vahingon 
selvitys- ja oikeudenkäyntikuluja. Lisäksi 
vakuutuksesta katetaan yhtiön johtajille 
viranomaisselvityksistä ja -tutkinnoista 
aiheutuneita kuluja (Insured Person 
Investigation Costs ja Pre-Claim Enquiry 
Costs).

Johdon vastuuvakuutuksesta korvattavia 
ovat sellaiset varallisuusvahingot, joihin 
liittyen vakuutetulle henkilölle on esitetty 
kirjallinen korvausvaatimus vakuutuksen 
voimassaoloaikana tai vakuutusehtojen 
mukaisen jatketun ilmoittamisajan (Discovery 
Period) aikana. Korvausvaatimuksen perustana 
oleva teko tai laiminlyönti voi ajoittua joko 
johdon vakuutuksen voimassaoloaikaan tai 
johdon vastuuvakuutuksen voimaantuloa 
edeltävään ajankohtaan (rajoittamaton 
retroaktiivinen suoja; ei retroaktiivista päivää). 

Johdon vastuuvakuutuksen voimassaoloalue 
on koko maailma. Vahingon korvattavuutta 
ei ole sidottu Suomen osakeyhtiölakiin tai 
muuhun tiettyyn lakiin, vaan vakuutuksesta 
korvattavan vahingon perustana oleva 
vakuutetun henkilön henkilökohtainen 
korvausvastuu voi perustua Suomen 
lainsäädännön ohella myös ulkomaisten 
oikeusjärjestysten mukaiseen sääntelyyn.

Vakuutetut henkilöt
Vakuutusturvan piirissä ovat sekä 
vakuutuksenottajana toimiva yhtiö että 
sen kontrolloimat tytäryhtiöt. Vakuutettuja 
henkilöitä ovat vakuutuksenottajan ja tämän 
tytäryhtiöiden entinen, nykyinen tai tuleva

• hallituksen	tai	hallintoneuvoston	jäsen,

• johtaja	(esimerkiksi	toimitusjohtaja,
talousjohtaja, henkilöstöjohtaja,
lakiasiainjohtaja)

• johtotehtävissä	toimiva	yrityksen	työntekijä

• muu	vakuutusehtojen	kohdassa	5.25
vakuutetuksi henkilöksi määritelty henkilö

Johdon vastuuvakuutus
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Erityisturvat ja laajennukset
Vakuutus sisältää myös johdon erityisturvapaketin (Executive 
Protection Suite) sekä laajennuksia (Extensions). Näistä 
keskeisimpiä ovat:

• Rajoittamaton	jatkettu	ilmoittamisaika	(Discovery	Period)
niiden johtajien osalta, jotka ovat irtisanoutuneet tai
jääneet eläkkeelle yhtiöstä muusta kuin yrityskaupasta
tai yhtiön maksukyvyttömyystilanteesta johtuvasta syystä
(Lifetime	Run-Off	for	Retired	Insured	Persons)

• Maksukyvyttömyystilanteiden	mukaisiin
kuulemismenettelyihin liittyvä oikeusapu (Insolvency
Hearing Costs)

• Vakuutettavissa	olevat	muut	kuin	rikosoikeudelliset
seuraamusmaksut (Civil Fines & Penalties)
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Tärkeimpiä rajoituksia
Johdon vastuuvakuutus ei kata kaikkia niitä vakuutettujen 

henkilöiden tekoja tai laiminlyöntejä, joista vakuutetun 
henkilön henkilökohtainen korvausvastuu voi seurata. Johdon 
vastuuvakuutuksen mukainen korvausala onkin aina suppeampi 
kuin vakuutettujen henkilöiden voimassaolevan oikeuden 
mukainen korvausvastuu.

Johdon vastuuvakuutuksesta ei esimerkiksi korvata

• Ennen	vakuutuksen	voimaantuloa	tiedossa	ollutta
vahingonkorvausvaatimusta.

• Ennen	vakuutuksen	voimaantuloa	vireillä	olleeseen
oikeudenkäyntiin tai viranomaistutkintaan liittyviä vahinkoja.

• Tahallisesti	taikka	oikeudetonta	etua	tai	hyötyä	tavoitellessa
aiheutettua	vahinkoa.	Rajoitusehdon	soveltamisen	edellytyksenä
on,	että	1)	asiassa	annettu	lainvoimainen	ratkaisu	tai	2)
vakuutettu kirjallisesti myöntää toimineensa tahallisesti taikka
tavoitelleensa toiminnallaan oikeudetonta etua tai hyötyä.

• Henkilö-	tai	esinevahinkoa.	Vakuutuksesta	korvataan	kuitenkin
vakuutetun henkilön oikeudenkäyntikuluja tilanteessa, jossa
esim. työlainsäädännöstä johtuva vahingonkorvausvaatimus on
esitetty vakuutettua henkilöä kohtaan.

• Vahinkoja,	joiden	osalta	vakuutuskorvauksen	maksaminen	on
lain	tai	muun	sitovan	sääntelyn	(mukaan	lukien	USA:n	Office	of
Foreign	Assets	Control:n	(OFAC)	hallinnoimat	pakotteet)	nojalla
kielletty.

• Rikosoikeudellisia	sakkoja	ja	muita	rangaistusmaksuja

Korvauksen määrä ja omavastuu 

Vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä 
(Limit of Liability) on enimmäiskorvausmäärä 
vakuutuskautta kohti. Vahingonkorvauksen lisäksi 
enimmäiskorvausmäärä sisältää korvausvastuun 
selvityskulut ja oikeudenkäyntikulut sekä vakuutuksen 
sisältämien erityisturvien ja laajennusten mukaiset 
erityiskorvausmäärät (Sublimits).

Sellaisista korvauksista, jotka maksetaan suoraan 
vakuutetulle henkilölle, ei vähennetä omavastuuta 
(Retention).	Mikäli	korvaus	maksetaan	yhtiölle,	
vähennetään vakuutuksen perusteella maksettavasta 
korvauksesta	omavastuu.	Omavastuu	vähennetään	
jokaisessa vahingossa. Sovellettavan omavastuun 
määrä on ilmoitettu vakuutuskirjassa.

2



D&O Insurance
Tuoteseloste – Johdon vastuuvakuutus

3

Vahinkoesimerkkejä
Alla on esimerkein pyritty kuvaamaan, millaiset vahingot 
ovat johdon vastuuvakuutuksesta korvattavia ja millaiset 
eivät. Esimerkkejä ei voi yleistää, sillä myös yksittäisen 
vakuutustapahtuman olosuhteet vaikuttavat korvausratkaisuun.

Esimerkki 1: Yhtiön työntekijä loukkaa kätensä se 
jäätyä puutteellisesti suojatun työkoneen väliin. Yhtiön 
toimitusjohtajaa, tuotantojohtajaa ja työnjohtajaa syytetään 
työturvallisuusrikoksista. Johdon vastuuvakuutus korvaa syytteessä 
olevien johtajien puolustuskulut oikeusprosessin ajalta. Johdon 
vastuuvakuutus ei korvaa käräjäoikeuden johtajille langettamia 
sakkotuomioita työturvallisuusrikoksista.

Esimerkki 2: Suomalaisen emoyhtiön ottaman johdon 
vastuuvakuutuksen mukaisen vakuutusturvan piirissä on 
koko konserni. Konserniin kuuluvan ulkomaisen tytäryhtiön 
toimitusjohtajan tuttava kääntyy tytäryhtiön toimitusjohtajan 
puoleen pyytääkseen lainaa omistamalleen yhtiölle. 
Tuttava	kertoo	omistamansa	yhtiön	kärsivän	väliaikaisista	
likviditeettiongelmista, jotka korjautuvat lähipäivinä, kun yhtiön 
rahoittaja saa rahoituspäätökseen liittyvät muodollisuudet 
valmiiksi.	Tytäryhtiön	toimitusjohtaja	luottaa	tuttavansa	sanaan	
ja antaa tytäryhtiön nimissä tuttavansa yhtiölle vakuudettoman 
lainan. Kuukauden kuluttua lainan antamisesta tuttavan yhtiö 
ajautuu	konkurssiin	ja	laina	jää	maksamatta	takaisin.	Tytäryhtiön	
toimitusjohtajalla on ollut valtuudet lainan antamiseen, eikä 
tytäryhtiön toimitusjohtaja ole toiminut epärehellisellä tai 
vilpillisellä tavalla lainaa antaessaan.

Suomalainen emoyhtiö katsoo kuitenkin tytäryhtiön 
toimitusjohtajan toimineen yhtiön edun vastaisesti antaessaan 
vakuudettoman lainan yhtiölle, jonka vakavaraisuudesta 
tytäryhtiön toimitusjohtajalla ei ollut tietoa. Suomalainen 
emoyhtiö nostaa vahingonkorvauskanteen tytäryhtiön 
toimitusjohtajaa vastaan. Johdon vastuuvakuutus kattaa 
tytäryhtiön toimitusjohtajan puolustuskulut oikeusprosessin ajalta 
ja tytäryhtiön toimitusjohtajan vahingonkorvausvelvollisuuden 
yhtiötä kohtaan.

Esimerkki 3: Pienen osakeyhtiön toimitusjohtajan jäätyä 
eläkkeelle yhden hallituksen jäsenen poika nimitettiin uudeksi 
toimitusjohtajaksi. Pojan toimitusjohtajakauden aikana yhtiön 
taloudellinen tilanne heikkenee huomattavasti. Yksi yhtiön 
osakkeenomistajista nostaa kanteen yhtiön hallituksen jäseniä 
vastaan väittäen, että hallitus ei ollut toiminut yhtiön etujen 
mukaisesti nimetessään hallituksen jäsenen pojan, jolla ei 
ollut aiempaa kokemusta vastaavista tehtävistä, uudeksi 
toimitusjohtajaksi. Kanne ei menesty oikeudessa, mutta 
asiassa syntyy hallituksen jäsenille puolustuskuluja, jotka 
johdon vastuuvakuutus korvaa.

Miksi johdon vastuuvakuutusta tarvitaan?
Yritysjohtajat voivat joutua henkilökohtaiseen korvausvastuuseen 
– niin pienessä kuin suuremmassakin yrityksessä.
Vahingonkorvausvastuu voi olla joko lakisääteistä tai 
sopimusperusteista. Lisäksi yritysjohtajan vastuu voi perustua 
rikoslainsäädäntöön. Kun yritysjohtajan väitetään syyllistyneen 
velvollisuuksiensa rikkomiseen tai laiminlyöntiin, voi johtajaan 
kohdistetulla vaateella olla asianomaisen johtajan kannalta 
merkittäviä seuraamuksia, vaikka hän olisi todellisuudessa toiminut 
moitteettomasti.

Yritysjohtajia kohtaan esitettyjen korvausvaatimusten 
määrä on kasvanut viime vuosina*. Lisääntyvä sääntely ja 
viranomaisvalvonta, osakkeenomistajien aktivoituminen, 
kansainvälistyvä toimintaympäristö ja haastava yleinen 
taloustilanne ovat asioita, jotka ovat vaikuttaneet kehitystrendin 
taustalla. Yleinen kiinnostus yritysjohtajien toimia kohtaan on 
kasvanut, kuten myös tietoisuus johtajien velvollisuuksista ja 
vastuista. 

* Vuosien	2007	ja	2011	välillä	AIG:n	johdon	vastuuvakuutuksiin
ilmoitettujen vahinkojen määrä Euroopassa kasvoi 63%.
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Korvauskäsittelymme 
Helsingissä työskentelevät 
korvauskäsittelijämme ovat alansa 
asiantuntijoita, jotka ymmärtävät 
asiakkaan liiketoimintaa säätelevän 
lainsäädännön sekä sopimus- ja 
toimintaympäristön. Vahingon 
sattuessa he työskentelevät 
läheisessä yhteistyössä yrityksenne 
kanssa tukenaan maailmanlaajuinen 
verkostomme.	Meillä	on	resurssit	
palvella teitä nopeasti ja 
asiantuntevasti. 

American	International	Group,	Inc.	(AIG)	is	a	leading	international	insurance	organisation	serving	customers	in	more	than	130	countries	and	jurisdictions.	AIG	is	the	marketing	name	for	the	worldwide	
property-casualty,	life	and	retirement,	and	general	insurance	operations	of	American	International	Group,	Inc.			
This	material	is	for	information	purposes.	Products	and	services	are	written	or	provided	by	subsidiaries	or	affiliates	of	American	International	Group,	Inc.	and	may	not	be	available	in	every	jurisdiction.	
For	additional	information,	please	visit	our	website	at	www.aig.com.			
AIG	Europe	Limited	is	Authorised	and	regulated	by	the	Financial	Services	Authority.	Registered	in	England:	company	number	1486260.	Registered	address:	The	AIG	Building,	58	Fenchurch	
Street,	London	EC3M	4AB	

Miksi AIG? 
AIG	on	maailman	johtavia	vahinkovakuutusyhtiöitä,	joka	tarjoaa	
vakuutusratkaisuja	yli	70	miljoonalle	asiakkaalle	yli	160	maassa	
ja markkina-alueella.  

AIG	-ryhmällä	on	90-vuotinen	kokemus,	yksi	alan	
laajimmista tuote- ja palveluvalikoimista, syvällinen kokemus 
korvauskäsittelystä sekä vahva vakavaraisuus. Nämä vahvuudet 
mahdollistavat lähes minkä tahansa vakuutusriskin tehokkaan 
hallinnan.	AIG	on	toiminut	Suomessa	vuodesta	1988.

Paikalliset toimistomme ympäri maailmaa mahdollistavat 
paikallisen	ja	räätälöidyn	palveluntarjonnan.	Toimintatapamme	
on innovatiivinen ja joustava, ja ottaa huomioon eri maiden 
lainsäädännön ja paikalliset vakuutustarpeet.

Valmiina huomiseen 




