Tilitoimistoturva
– vakuutusratkaisu
sinun toimialallesi
Tilitoimistoturva on Fennian ja Taloushallintoliiton
yhdessä suunnittelema jäsenetu – vakuutuskokonaisuus, joka kattaa toimialan erityisriskejä perusturvaa
laajemmin.
Voimassa 1.7.2021 alkaen

Tilitoimistoturva sisältää seuraavat vakuutukset ja edut:
!

johon sisältyy myös vastuu aliurakoitsijoista, asiakastilaisuudet sekä
vuokralaisen vastuu, eli vuokratilalle huolimattomuudella aiheutetut
vahingot.

Varallisuusvastuuvakuutus

!

josta ei ole rajattu pois työntekijän törkeää huolimattomuutta. Kattaa
lisäksi alihankkijat sekä vakuutetun asiakkaalle määrätystä veronkorotuksesta ja viranomaisen määrääämästä muusta rangaistusluontoisesta seuraamuksesta aiheutuneet vahingot (pl. rikosoikeudellinen
sakko).

Oikeusturvavakuutus

!

joka kattaa automaattisesti vakuutetun omien kulujen lisäksi korvattavaksi tuomitut vastapuolen oikeudenkäyntikulut.

!

joka kattaa myös tilintarkastajan, asianajajan tai muun asiantuntijan
käytöstä aiheutuvat kustannukset korvattavan vahingon määrän selvittämisessä (osavakuutusmäärä 25 000 €) sekä julkisuuden hallinnasta aiheutuneet kulut (osavakuutusmäärä 10 000 €).

!

turvaa tilanteita, jossa yrityksen tai sen IT-palveluiden toimittajan tietojärjestelmässä syntyy tietoturvapoikkeama, eli haitta- tai kiristysohjelma, palvelunestohyökkäys, tietomurto tai inhimillinen virhe. Keskeisiä
katettavia kustannuksia ovat tiedostojen ja ohjelmistojen palauttaminen, korvausvastuu ja puolustuskustannukset, tietoturvaloukkauksen
hallinta sekä liiketoiminnan keskeytyminen.

Toiminnanvastuuvakuutus

Rikosvakuutus

Tietoturvavakuutus

Tilitoimistoturvan vakuutukset kattavat TAL-2018 -sopimuksessa ja sen liitteissä mainitut palvelut, ja lisäksi liikehoidon konsultoinnin sekä perinnän.
Voit helposti täydentää Tilitoimistoturvaa esimerkiksi omaisuuden ja henkilöstön vakuutuksilla. Myös konserniratkaisut ovat mahdollisia.

Parasta palvelua ja asiantuntemusta yrittäjille

• 140 vuoden kokemuksemme vakuuttamisesta sekä vahva fokuksemme yrittäjyyteen takaavat sen, että meillä Fennialla asioit aina parhaiden yritysvakuuttamisen
asiantuntijoiden kanssa, ja saat käyttöösi Taloushallintoliiton jäsenten kokonaisvaltaiset edut.
• Tunnemme toimialasi riskit, ja osaamme tarjota oikeanlaiset vakuutukset juuri
sinulle. Kun vakuutusturva on kunnossa, voit huoletta keskittyä liiketoimintaasi.
• Saat käyttöösi kattavat vahinkotilanteiden palvelut, jotka auttavat viipymättä ja
ammattitaidolla hoitamaan vahinkosi niin, että siitä on mahdollisimman vähän haittaa yrityksesi toiminnalle. Esimerkiksi tietoturvavahingoissa Fennian tietoturva-apu
24h ja henkilövahingoissa FenniaHoitaja auttavat sinua vahingon sattuessa.

Ota yhteyttä: asiakaspäällikkö
Riikka Fränttilä, 010 503 2453,
riikka.franttila@fennia.fi
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Tämä ei ole täydellinen selvitys vakuutusten sisällöstä.
Tutustu myös vakuutusten
tuote-esitteisiin ja ehtoihin.

