TRADENOMIEN OIKEUSTURVAN EHDOT
Voimassa 1.5.2022 alkaen

1 Määritelmät
1.1

vakuutusoikeuden tutkittavaksi sekä näiden ehtojen 7.5

Näissä

ehdoissa

tarkoitetaan

Jäsenellä

kohdan mukaisissa hallintoasioissa.

Tradenomiliitto TRAL:n ry:n Täysjäseniä, Perhejäseniä
sekä Musta-tason jäseniä.

2.6 Oikeusturvasta ei korvata kuluja asioissa, jotka
käsitellään muissa hallinnollisissa viranomaisissa, kuin

1.2

Näissä

ehdoissa

Tradenomiliitto
korvausta

tarkoitetaan

TRAL

ry:n

näissä

Oikeusturvalla

Jäsenille

ehdoissa

mitä on mainittu näiden ehtojen kohdassa 7.5 tai

tarjoamaa

erikoistuomioistuimissa. Oikeusturvasta ei myöskään

tarkoitetuista

korvata kuluja asioissa, jotka käsitellään Euroopan

oikeudenkäyntikuluista.

ihmisoikeustuomioistuimessa,

Euroopan

yhteisöjen

tuomioistuimessa tai yhteisöjen ensimmäisen asteen
1.3 Riidan syntyhetkellä tarkoitetaan sitä hetkeä, jolloin

tuomioistuimessa.

työnantaja on kiistänyt Jäsenen esittämän vaatimuksen
joko perusteeltaan tai määrältään tai Jäsen on kiistänyt

2.7 Oikeusturva koskee myös tasa-arvolain perusteella

työnantajan esittämän vaatimuksen joko perusteeltaan

hoidettavia asioita silloin, kun liitto pitää sitä asian

tai määrältään.

laatuun nähden tarpeellisena.

2. Oikeusturvan kattavuus

2.8 Oikeusturvan piiriin voidaan katsoa kuuluvan myös

2.1. Oikeusturvan piirissä ovat toisen palveluksessa

työtuomioistuimessa käsiteltävä riita-asia silloin, kun

olevat liiton Jäsenet työssä tai viranhaltijoina asioissa,

Tradenomiliitto TRAL ry pitää sitä asian laatuun nähden

jotka koskevat Jäsenen omaa työ- tai virkasuhdetta.

tarpeellisena.

2.2. Oikeusturva on käytettävissä vain Suomessa

3 Oikeusturvan yleiset rajoitukset

käsiteltävissä asioissa.

3.1 Oikeusturvasta ei korvata Jäsenelle aiheutuvia
kustannuksia asiassa,

2.3 Toimitusjohtaja on vakuutettu toisen palveluksessa

1)

jolla on Jäsenelle vähäinen merkitys;

olevana, ei kuitenkaan, jos toimitusjohtajan yksin tai

2)

jossa

yhdessä

samassa

taloudessa

asuvien

perheenjäsentensä kanssa omistamien osakkeiden

puheenjohtajana

Yhtiön

päätoimisena

toimiva

jäsen

ei

ole

hallituksen

3)

virantäyttöä

koskevasta

joka liittyy Jäsenen osakkuuteen yrityksessä tai
jäsenyyteen yrityksen hallinnollisissa elimissä;

4)

oikeutettu

oikeusturvaan puheenjohtajan ominaisuudessa.

kysymys

valituksesta;

tuottama äänivalta on yli 50% yhtiössä käytettävästä
äänivallasta.

on

jossa

on

kysymys

rangaistusvaatimuksen

vastustamisesta tuomioistuimessa;
5)

joka koskee rikosasiassa Jäsentä vastaan esitettyä
vahingonkorvaus- tai muuta vaatimusta;

2.4

Oikeusturvan

välttämättömät

ja

oikeudenkäyntikulut,

kohteena

ovat

kohtuulliset
jotka

ovat

Jäsenen

asianajo-

ja

aiheutuneet

6)

joka

koskee

konkurssimenettelyä,

ulosottoa,

ulosottokaaressa tarkoitettua täytäntöönpanoriitaa
tai ulosottoon liittyvää täytäntöönpanoa.

lakimiesavun käyttämisestä riita- tai hallintoasiassa.
3.2 Jos asiassa on kysymys olennaisesti muusta kuin
2.5 Jäsen voi käyttää oikeusturvaa asioissa, jotka

Jäsenen omasta intressistä taikka Jäsenellä on asiassa

voidaan

valvottavana

välittömästi

saattaa

käräjäoikeuden

tai

yhteinen

etu

muiden

kuin

tämän
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Oikeusturvan piiriin kuuluvien henkilöiden kanssa,

niiden seikkojen, joihin riita tai vaatimus perustuu, olla

Oikeusturvasta korvataan vain Jäsenen osuudeksi

syntynyt Oikeusturvan voimassaoloaikana.

katsottava osa kustannuksista.
4.6 Oikeusturvan voimassaoloaikaan luetaan se aika,
3.3 Oikeusturva ei koske rikosasioita.

jonka tämä Oikeusturva Jäsenen osalta on yksin tai
peräkkäin yhdessä muiden päättyneiden vastaavan

4 Jäsenyysedellytys

sisältöisten Oikeusturvien kanssa ollut yhtäjaksoisesti

4.1 Oikeusturvan käyttämiseen ovat oikeutettuja ne

voimassa. Jos Riidan syntyhetkellä on voimassa

Jäsenet, jotka ovat olleet vähintään 6 kuukautta liiton

useampia

Jäseninä

voimassaoloaikaan

palvelussuhdetta

koskevan

Riidan

syntyhetkellä.

4.2

Kohdan

Oikeusturvia,

tämän

luetaan

kuitenkin

Oikeusturvan
vain

tämä

Oikeusturva.

4.1

mukaista

6

kuukauden

4.8 Jos Jäsen eroaa yli 6 kuukauden ajaksi, Jäsen

jäsenyysedellytystä ei sovelleta, kun jäsen siirtyy

menettää kohdan 6.3 mukaisesti Jäsenyyden keston

Tradenomiliitto TRAL ry:n Jäseneksi suoraan muusta

perusteella kertyneen Oikeusturvan määrän. Tällöin

ammattiliitosta, ja on ollut toisen ammattiliiton jäsen

jäsenyyden katsotaan alkaneen silloin, kun Jäsen on yli

vähintään 6 kuukautta.

6 kuukautta kestäneen eron jälkeen liittynyt uudelleen
Jäseneksi.

4.3

Kohdan

4.1

mukaista

6

kuukauden

jäsenyysedellytystä ei sovelleta, kun Hopea- tai Kulta-

5 Asiamies

tason jäsen liittyy Täysjäseneksi kahden kuukauden

5.1

kuluessa valmistumisesta ja on ennen valmistumista

Tradenomiliitto TRAL ry:n hyväksymä työoikeuteen

ollut

erikoistunut asianajaja tai luvan saanut lakimies.

Tradenomiopiskelijaliitto

TROL

ry:n

jäsen

Jäsenen asiaa hoitavan henkilön on oltava

vähintään 6 kuukautta. Lisäksi edellytetään, että
palvelussuhdetta

koskevan

Riidan

syntyhetki

on

Täysjäsenyyden aikana.

5.2

Jäsen

antaa

suostumuksensa

siihen,

että

Tradenomiliitto TRAL ry:llä on oikeus pyynnöstä saada
tietoja Jäsenen asian käsittelystä ja asiassa tehdyistä

4.4

Kohdan

4.1

mukaista

6

kuukauden

toimenpiteistä.

jäsenyysedellytystä ei sovelleta myöskään, jos Hopeatai Kulta-tason jäsen liittyy Jäseneksi ja on ennen

6 Oikeusturvan määrä

jäsentason vaihtamista ollut Tradenomiopiskelijaliitto

6.1 Jäsenen oikeusturva ja omavastuu määräytyy

TROL ry:n jäsen vähintään 6 kuukautta. Lisäksi

näiden ehtojen 6.3 kohdan taulukon mukaisesti. Täysi

edellytetään, että palvelussuhdetta koskevan Riidan

oikeusturva

syntyhetki on Jäsenyyden aikana. Tällöin kohdan 6.3

edellytysten täyttyessä:

mukainen

1)

Liiton lakiyksikkö puoltaa kanteen nostamista; ja

2)

Liiton

jäsenyyden

kesto

lasketaan

Jäseneksi

liittymisestä lukien.

voidaan

lakimies

korvausvaatimuksen
4.5 Jos Jäsenen Täysjäsenyys, Perhejäsenyys tai

myöntää

on
tai

vain

esittänyt
vastannut

seuraavien

työnantajalle
työnantajan

esittämään vaatimukseen.

Musta-tason jäsenyys on Riidan syntyhetkellä ollut
voimassa vähemmän kuin kaksi (2) vuotta, tulee myös
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6.2 Mikäli jäsenyysedellytys täyttyy mutta jompikumpi

7.1 Oikeusturvasta korvataan enintään kohdan 6.3

kohdassa 6.1 mainituista edellytyksistä jää täyttymättä,

taulukon

jäsenen oikeusturva on 5.000 € ja omavastuu 15 %,

korvattavat asianajo- ja oikeudenkäyntikulut määrätään

kuitenkin vähintään 1.000 €.

Oikeudenkäymiskaaren oikeudenkäyntikuluja koskevien

mukainen

korvausmäärä.

Oikeusturvasta

oikeusohjeiden mukaisesti.
6.3

Jäsenen

Oikeusturvan

määrä

ja

omavastuu

määräytyvät seuraavasti:
Jäsenyyden

7.2 Jos tuomioistuin ei ole ottanut kantaa asianajo- ja
oikeudenkäyntikuluihin tai jos kuluista on sovittu tai asia

Oikeusturvan määrä

Omavastuu

6kk-1v

10 000,00 €

15%

1v

15 000,00 €

14%

kesto

on

ratkaistu

20 000,00 €

mukaisesti, korvattavat

kustannukset määritellään ottaen huomioon myös
vastaavanlaisissa

13%

asioissa

yleensä

tuomitut

tai

maksetut kulut. Kustannuksista korvataan kuitenkin
enintään

2v

myöntämisen

tuomioistuimen

Jäsenen

maksettavaksi

velvoittama määrä, ellei tuomioistuin olen ratkaisussaan
ilmenevin perustein nimenomaisesti katsonut, että

3v

21 000,00 €

12%

4v

22 000,00 €

11%

5v

23 000,00 €

10%

Jäsenen on itse kärsittävä kulunsa osittain tai kokonaan
vahinkonaan.

7.3 Asiamiehen työstä ja välttämättömistä kuluista
korvataan kohtuullinen palkkio. Palkkion ja kulujen

6v

24 000,00 €

9%

7v

25 000,00 €

8%

8v

26 000,00 €

7%

9v

27 000,00 €

6%

Asiamiehen matkakuluja ei korvata.

10v

28 000,00 €

5%

7.4 Jos riidanalaisen etuuden arvon voi arvioida

11v

29 000,00 €

4%

12v

30 000,00 €

3%

13v

30 000,00 €

2%

kohtuullisuuden

arvioinnissa

otetaan

huomioon

riidanalaisen etuuden arvo, asian vaikeus ja laajuus
sekä asiamiehen työn määrä ja laatu. Korvattavien
kustannusten määrä on kuitenkin enintään Jäsenen
vastapuolelleen esittämän kuluvaatimuksen suuruinen.

rahassa,

Oikeusturvasta

mukaisen

Oikeusturvataulukon

riidanalainen
kohteena

on

arvioinnissa
kertamaksu

14v

30 000,00 €

1%

15v

30 000,00 €

0%

korvataan

etuus

rajoissa

kaksinkertaisena.

toistuvaisluonteinen
otetaan
enintään

kohdan

huomioon

enintään

Jos

maksu,

6.3

riidan
määrän

riidanalainen

kymmenkertaisena.

Etuuden

määrän arvioinnissa ei oteta huomioon korko- tai
asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja.

7.5 Oikeusturvasta korvataan riita- tai hallintoasiasta
7 Korvattavat kulut

aiheutuneet välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja
oikeudenkäyntikulut seuraavasti:
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korkein
7.5.1 Riita-asiat
1)

2)

hallinto-oikeus

on

ensimmäinen

muutoksenhakuaste.

Jäsenelle asiamiehen käyttämisestä ja todistelusta

2)

Ylimääräisten

muutoksenhakukeinojen

aiheutuneet kulut

käyttämisestä aiheutuneet kustannukset korvataan

Jos riidan saattaminen tuomioistuimen tutkittavaksi

vain, jos korkein oikeus, korkein hallinto-oikeus tai

edellyttää jotakin oikeustoimea taikka jossakin

vakuutusoikeus on hyväksynyt kantelun tai tuomion

elimessä

purkamisen tai palauttanut menetetyn määräajan.

tai

toimituksessa

tehtyä

päätöstä,

kustannukset korvataan siitä lukien, kun asia

3)

voidaan saattaa käräjäoikeuden käsiteltäväksi

7.6 Oikeusturvasta korvataan oikeuden lainvoimaisella

Jos asiaa on käsitelty tuomioistuinsovittelussa,

päätöksellä

korvataan

sovittelijan

vastapuolen oikeudenkäyntikulut samoin ehdoin kuin

mahdollisen avustajan palkkiosta ja kuluista riidan

Jäsenen omatkin oikeudenkäyntikulut. Maksettavaksi

osapuolten pääluvun mukaisesti laskettu Jäsenen

sovittuja vastapuolen kuluja ei korvata. Oikeusturvan

osuus.

kokonaismäärä ei kuitenkaan voi ylittää kohdan 6.3

Oikeusturvasta

myös

Jäsenen

maksettavaksi

tuomitut

mukaista enimmäiskorvausta.
7.5.2 Hallintomenettely tai hallintolainkäyttö
1)

Jäsenelle asiamiehen käyttämisestä aiheutuneet

7.8 Oikeusturvasta korvataan asialliset ja kohtuulliset

kulut Jäsenen omaa virkasuhdetta välittömästi

kulut.

koskevassa

asiassa

siltä

osin

kuin

asiaa

käsitellään hallinto-oikeudessa tai korkeimmassa

7.9 Mikäli asia päättyy kanteen nostamisen jälkeen

hallinto-oikeudessa.

sovintoon,

Kunnallisissa

tai

muissa

Jäsenen

vastaavissa lautakunnissa käsiteltävissä, Jäsenen

oikeudenkäyntikulujen

omaa

tapauskohtaisesti.

asioissa

virkasuhdetta
korvataan

välittömästi

koskevissa

Jäsenelle

asiamiehen

jäävien

korvaaminen

ratkaistaan

käyttämisestä aiheutuneet kulut siitä lukien, kun

8 Kustannukset, joita Oikeusturvasta ei korvata

jossakin elimessä on tehty Jäsenen asemaa

8.1 Oikeusturvasta ei korvata

koskeva

1)

päätös

ja

Jäsen

on

saanut

tästä

kustannuksia,

jotka

ovat

edeltäneistä

aiheutuneet

Riidan

toimenpiteistä,

asian

valitusosoituksen. Oikeusturvasta ei kuitenkaan

syntyhetkeä

korvata kantelun tekemisestä tai verotukseen

alustavasta selvittelystä tai sellaisesta riitaisen

liittyvän asian hoitamisesta aiheutuneita kuluja.

asian

selvittelystä

seurauksena
7.5.3

Muutoksenhaku

korkeimpaan

oikeuteen

tai

korkeimpaan hallinto-oikeuteen
1)

maksettavaksi

tai

Jäsen

hoitamisesta,
perustellustikin

jonka
luopuu

vaatimuksistaan vastapuolta kohtaan;
2)

tuomion tai päätöksen täytäntöönpanosta taikka

Jos muutoksenhaku korkeimpaan oikeuteen tai

turvaamistoimenpiteistä aiheutuvia kustannuksia.

korkeimpaan

Turvaamistoimenpiteen

valituslupaa,

hallinto-oikeuteen
muutoksenhausta

edellyttää
aiheutuneet

kustannukset

hakemisesta

korvataan
liittyy

kuitenkin

sitä

aiheutuvat
silloin,

kustannukset korvataan Oikeusturvasta vain siinä

turvaamistoimi

tapauksessa, että lupa on myönnetty. Tämä

olevaan oikeudenkäyntiin ja käsitellään samassa

koskee myös niitä asioita, joissa korkein oikeus tai

tuomioistuimessa

pääasian

haettaessa

kun

kanssa

ja

vireillä

tästä

pääasian oikeudenkäynnistä maksetaan korvausta
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Oikeusturvasta.

Turvaamistoimenpiteen

täytäntöönpanosta

aiheutuvia

kustannuksia

ei

tällöinkään korvata;
3)

Jäsenen

vastapuoli on ne Jäsenelle maksanut tai Jäsen on

ajanhukkaa,

aiheutuvia

omaa

tai

oleskelukustannuksia.

5)

työtä

kustannuksia,

ansionmenetystä

4)

10.2 Jos Jäsen on perinyt oikeudenkäyntikulut tai

tai

tulonmatkoja

Myöskään

siitä

muutoin saanut lukea ne hyväkseen, on Jäsenen

tai

palautettava ne Tradenomiliitto TRAL ry:lle korkoineen

tai

siltä osin kuin ne näiden ehtojen mukaan on luettava

asiamiehen

Tradenomiliitto TRAL ry:n hyväksi.

vaihtamisesta tai Jäsenen omasta menettelystä

10.3

aiheutuvia lisäkustannuksia ei korvata;

maksamaan

oikeustieteellisen

korvausta, Jäsen on velvollinen siirtämään oikeutensa

asiantuntijalausunnon

Jos

vastapuoli

on

tuomittu

Jäsenelle

tai

sitoutunut

oikeudenkäyntikuluista

hankkimisesta aiheutuvia kustannuksia; eikä

kulukorvaukseen Tradenomiliitto TRAL ry:lle tämän

välimiehen ja sovittelijan palkkiota ja kuluja.

maksamaan korvauksen määrään asti.

9 Oikeusturvan hakeminen

10.4

9.1 Oikeusturvaa voidaan hakea asiassa, jossa on

kustannuksista itse sen vuoksi, että kustannukset

kysymys

Vaatimus

ylittävät näiden ehtojen mukaisen enimmäiskorvauksen,

katsotaan riitautetuksi, kun asiassa esitetty yksilöity

vastapuolelta saatu kulukorvaus jaetaan Tradenomiliitto

vaatimus on nimenomaisesti kiistetty joko perusteeltaan

TRAL

tai määrältään.

kustannusosuuksien suhteessa.

9.2

riitautetusta

Oikeusturvan

vaatimuksesta.

käyttäminen

edellyttää,

10.5

Jäsen

ry:n

Jäsen

ja

on

joutunut

Jäsenen

voi

käyttää

maksamaan

kesken

osan

maksettujen

Oikeusturvaa

kolmen

oikeusturvaa

haetaan

liitolta

kuin

asian

kalenterivuoden aikana yhteensä enintään kohdassa

hoitamisesta

aiheutuu

oikeudenkäyntikuluja.

Liitto

6.3

käsittelee asian ja toimittaa

ennen

että

Jos

jäsenelle päätöksen

oikeusturvan myöntämisestä.

mainitun

häntä

koskevan

enimmäiskorvausmäärän

yhden
suuruisena.

Enimmäiskorvausmäärä määräytyy sen mukaan, kuinka
kauan

9.3 Kyseessä on yksi (1) Oikeusturvatapahtuma silloin,

jäsenyys

oli

kestänyt,

kun

jäsen

haki

Oikeusturvaa ensimmäisen kerran.

kun kaksi (2) tai useampia tämän Oikeusturvan piirissä
olevista Jäsenistä on riita- tai hallintoasiassa samalla

11 Vähennykset

puolella, tai Jäsenellä on useita riita- tai hallintoasioita,

11.1 Korvattavan vahingon määrästä vähennetään

jotka perustuvat samaan tapahtumaan, olosuhteeseen,

näiden ehtojen mukainen omavastuu.

oikeustoimeen

tai

kyseessä

sama

on

oikeudenloukkaukseen
tai

samanlainen

tai

jos

vaikkakin

eriperusteinen vaatimus.

11.2 Korvattavan vahingon määrästä vähennetään
kulukorvaus, jonka Jäsenen vastapuoli on tuomittu tai
sitoutunut maksamaan Jäsenelle, jos se on saatu

10 Korvaamistapa

perityksi maksuvelvolliselta.

10.1 Tradenomiliitto TRAL ry maksaa korvauksen
Jäsenen

maksettavaksi

määrätyistä

asianajo-

ja

11.3

Jäsenen

on

oikeudenkäynnissä
vaadittava

ja

oikeudenkäyntikuluista tuomioistuimen lainvoimaisen

sovintoneuvotteluissa

päätöksen tai sovinnon syntymisen jälkeen.

korvausta asianajo- ja oikeudenkäyntikuluistaan. Jos

vastapuolelta
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Jäsen

jättää

ilman

perusteltua

syytä

vaatimatta

1)

omavastuu

vastapuolelta kulujaan, Oikeusturvasta maksettavaa

2)

muut vähennykset.

korvausta voidaan alentaa tai se voidaan evätä.
12 Tiedonsaantioikeus
11.4 Oikeusturvasta ei korvata

Tradenomiliitto TRAL ry:llä on oikeus saada tieto

1)

kustannuksia sellaisista seikoista tai todisteista,

kanteen nostamisesta sekä riita- tai hallintoasian

joita tuomioistuin ei ota huomioon liian myöhään

etenemisestä. Lisäksi Tradenomiliitto TRAL ry:llä on

esitettyinä;

oikeus saada tuomioistuimen antama ratkaisu tai

kustannuksia, jotka Jäsen tai hänen asiamiehensä

sovintosopimus.

2)

ovat aiheuttaneet jäämällä pois tuomioistuimesta,
jättämällä noudattamatta tuomioistuimen antamia
määräyksiä tai esittämällä väitteen, jonka he ovat
tienneet

3)

tai

heidän

olisi

aiheettomaksi,

taikka

oikeudenkäyntiä

pitkittämällä

pitänyt

tietää

muutoin
tahallaan

13 Valittaminen

ovat

13.1 Päätöksen Oikeusturvan puoltamisesta tekee

tai

Tradenomiliitto TRAL ry:n lakiyksikkö. Jäsen voi valittaa

huolimattomuudesta aiheuttaneet;

Oikeusturvan

kustannuksia oikeudenkäynnistä, jonka Jäsen tai

Tradenomiliitto TRAL ry:n Toiminnanjohtajalle.

hänen

asiamiehensä

on

aloittanut

kielteisestä

puoltopäätöksestä

ilman

vastapuolen antamaa aihetta, tai muutoin ovat

13.2

Toiminnanjohtajan

tekemästä

tahallisesti tai huolimattomuudesta aiheuttaneet

koskevasta päätöksestä ei voi valittaa.

Oikeusturvaa

tarpeettoman oikeudenkäynnin;
4)

kustannuksia oikeudenkäynnistä, jossa Jäsenen

14 Siirtymäsäännöt

vaatimus

hylätty

14.1 Ennen 1.1.2020 liittyneillä Kulta-jäsenillä on

ennenaikaisena tai lakiin perustumattomana taikka

30.9.2020 asti mahdollisuus vaihtaa jäsenyytensä

vanhentuneena paitsi milloin Riita on koskenut

näiden ehtojen mukaiseksi Jäseneksi siten, että Kulta-

vanhentumisaikaa.

jäsenyys

on

jätetty

tutkimatta

tai

luetaan

hyväksi

Oikeusturvan

voimassaoloaikaa laskettaessa. Ellei ennen 1.1.2020
11.5 Jäsenellä ei ole oikeutta myöntää asiansa

liittynyt Kulta-jäsen ole vaihtanut jäsenyyttään näiden

hoitamisesta

ehtojen mukaiseksi Jäseneksi 30.9.2020 mennessä,

aiheutuneiden

kustannusten

määrää

Tradenomiliitto

TRAL

ry:tä

sitovasti.

Jäsenen

hänen

asiamiehelleen

mahdollisesti

maksama

oikeutensa

näiden

ehtojen

mukaiseen

korvaus

Oikeusturvaan päättyy 30.9.2020. 1.1.2020 alkaen

asiamiehen palkkiosta ja kuluista ei sido Tradenomiliitto

liittyneillä Kulta-jäsenillä ei ole käytettävissään näiden

TRAL

ehtojen mukaista Oikeusturvaa.

ry:tä

arvioitaessa

oikeudenkäyntikulujen

kohtuullisuutta, vaan asiamiehen lasku tulee lähettää
Tradenomiliitto TRAL ry:lle korvauksen määrittelyä

14.2 Ennen 1.1.2020 liittyneillä Jäsenillä on vähintään

varten.

kohdan 6.3 mukaisen taulukon 1 vuoden Jäsenyyden
keston perusteella määräytyvä Oikeusturvan määrä ja

11.6 Omavastuu ja muut vähennykset vähennetään
vahingon

määrästä

peräkkäisinä

seuraavassa järjestyksessä:

omavastuu.

laskutoimituksina
15 Ehtojen muuttaminen
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TRADENOMIEN OIKEUSTURVAN EHDOT
Voimassa 1.5.2022 alkaen

15.1 Tradenomiliitto TRAL ry varaa oikeuden muuttaa
näitä Oikeusturvan ehtoja. Mikäli Oikeusturvan ehdot
muuttuvat, noudatetaan uusia ehtoja siitä päivästä
lukien,

kun

Jäsenille

on

ilmoitettu

ehtojen

muuttumisesta.
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