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1  Vakuutusehtojen 
soVeltamisala

vakuutusehtoja sovelletaan yksityisille henkilöille 
sekä yrityksille ja yhteisöille liikenteessä käytet-
tävää moottoriajoneuvoa varten myönnettäviin 
ajoneuvokohtaisiin liikennevakuutuksiin.

2 Vakuutuksen 
Voimassaoloalue

Moottoriajoneuvoa varten myönnetty liiken-
nevakuutus on voimassa kaikissa euroopan 
talousalueeseen (eta) kuuluvissa valtioissa. 
vihreän kortin yleissopimukseen liittyneissä 
eta-valtioiden ulkopuolisissa valtioissa lii-
kennevakuutus on voimassa vastuuvakuu-
tuksena vakuutuslaitoksen antaman vihreän 
kortin perusteella, tai ilman vihreää korttia, kun 
sellainen ei ole välttämätön. näissä valtioissa 
sattuneen liikennevahingon korvaus määräy-
tyy vahingon sattumismaan lainsäädännön 
mukaan. 

3 Vakuutuksen sisältö 

liikennevakuutuksesta korvataan moottori-
ajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä suo-
messa aiheutunut henkilö- ja omaisuusvahin-
ko sen mukaan kuin liikennevakuutuslaissa 
säädetään. 

vakuutuksesta korvataan myös vakuutetun 
moottoriajoneuvon muussa euroopan talous-
alueen valtiossa aiheuttama liikennevahinko 
näissä maissa voimassa olevien liikennevahin-
gon korvaamista koskevien lakien mukaisesti 
tai suomen liikennevakuutuslain mukaan, jos 
sen edellyttämä vakuutusturva on parempi. 
vastaavasti korvataan eta-valtioihin kuulu-
mattomalla läpikuljettavalla alueella välittömäl-
lä matkalla eta-valtiosta toiseen eta-valtioon 
vakuutetun moottoriajoneuvon aiheuttama lii-
kennevahinko, milloin osallisena on toisessa 
eta-valtiossa pysyvän kotipaikan omaava 
ajoneuvo. 

4 Vakuutussopimus 

4.1 Vakuutuksenottajan tiedonanto-
velvollisuus ennen vakuutus- 
sopimuksen tekemistä 

vakuutuksenottajan tulee ennen vakuutuksen 
myöntämistä antaa oikeat ja täydelliset vas-
taukset Pohjolan tai sen edustajan esittämiin 
kysymyksiin, joilla voi olla merkitystä Pohjolan 
vastuun arvioimisen kannalta. vakuutuksenot-
tajan tulee lisäksi vakuutuskauden aikana il-
man aiheetonta viivytystä oikaista Pohjolalle 
antamansa, vääriksi tai puutteellisiksi havait-
semansa tiedot.

4.2 muuttuneet olosuhteet 
vakuutuskauden aikana 

vakuutuksenottajan tulee ilmoittaa viipymättä 
Pohjolalle vakuutussopimusta päätettäessä 
ilmoitetuissa olosuhteissa tai vakuutuskir-
jaan merkityssä asiantilassa vakuutuskau-
den aikana tapahtuneesta muutoksesta. va-
kuutuksenottajan on ilmoitettava tällaisesta 
muutoksesta Pohjolalle viimeistään muutosta 
seuraavan vakuutusmaksun suorittamisen 
yhteydessä.

5 pohjolan Vastuun alkaminen

Pohjolan vastuu alkaa, jollei erityisestä alka-
misajankohdasta ole osapuolten kesken sovit-
tu, silloin, kun Pohjola tai vakuutuksenottaja 
on antanut tai lähettänyt hyväksyvän vastauk-

sen toisen sopijapuolen tarjoukseen. Pohjolan 
vastuun alkamisajankohtaa ei voi sopimuksin 
siirtää tätä aikaisemmaksi.

Jos vakuutuksenottaja on antanut tai lähettä-
nyt kirjallisen vakuutushakemuksen Pohjolalle 
ja jos on ilmeistä, että Pohjola olisi hakemuk-
sen hyväksynyt, Pohjola vastaa myös hake-
muksen antamisen tai lähettämisen jälkeen 
sattuneesta vakuutustapahtumasta.

vakuutushakemus tai hyväksyvä vastaus, jon-
ka vakuutuksenottaja on antanut tai lähettänyt 
Pohjolan edustajalle, katsotaan jätetyksi tai 
lähetetyksi Pohjolalle.

Jollei ole selvitystä siitä, mihin vuorokauden-
aikaan vastaus tai hakemus on annettu tai 
lähetetty, katsotaan tämän tapahtuneen kello 
24.00.

Jos kuitenkin on erityisiä syitä, esimerkiksi va-
kuutuksenottajan aikaisempien vakuutusmak-
sujen laiminlyönti, vakuutuksenantajan vastuu 
alkaa vasta, kun ensimmäistä vakuutuskautta 
koskeva maksu on suoritettu.

6 Vakuutuskausi

ensimmäinen vakuutuskausi on enintään 13 
kuukautta ja seuraavat vuoden pituisia.

7 Vakuutussopimuksen 
Voimassaoloaika

vakuutussopimus on voimassa, mikäli jäljem-
pänä ei ole toisin määrätty, vakuutuskausittain 
siihen saakka, kunnes ajoneuvon omistajan 
tai haltijan vakuuttamisvelvollisuus kysymyk-
sessä olevan ajoneuvon osalta päättyy, vaik-
ka vakuutusmaksua ei olisikaan määräaikana 
suoritettu.

8 Vakuutusmaksu

8.1 Vakuutusmaksun perusteet

vakuutusmaksu lasketaan Pohjolan sovelta-
mien maksuperusteiden mukaan.

vakuutusmaksut lasketaan liikennevakuutus-
lain 18 §:n 3 momentin tarkoittamalla tavalla 
silmällä pitäen vakuutettujen etujen turvaa-
vuutta kuitenkin siten, että vakuutusmaksujen 
on oltava kohtuullisessa suhteessa vakuu-
tuksista aiheutuviin kustannuksiin, ja että va-
kuutusmaksut yleensä ovat suuremmat niistä 
vakuutuksista, joista on jouduttu suorittamaan 
korvausta.

vakuutusmaksut voidaan määrätä erilaisiksi 
huomioon ottaen eri vakuutuksenottajaryhmi-
en erilaiset vahinkoriskit.

8.2 Bonusjärjestelmän soveltaminen

yksityishenkilöiden liikennevakuutuksissa nou-
datetaan sosiaali- ja terveysministeriön antamaa 
asetusta liikennevakuutuslain mukaisten vakuu-
tusten ja vahinkojen tilastoinnin perusteista sekä 
vakuutusmaksuihin sovellettavasta vahingotto-
mien vuosien johdosta annettavien alennusten 
ja vahinkojen perusteella tehtävien korotusten 
järjestelmästä.

vakuutukseen ei sovelleta näiden ehtojen mu-
kaista bonusjärjestelmää, kun
– vakuutettava ajoneuvo on rekisteröimis-

velvollisuudesta vapautettu ajoneuvo, 
museoajoneuvo, mopo, maastoajoneu-
vo, perävaunu, nelipyörä, kevyt nelipyörä 
tai traktori eikä eräisiin moottorityökonei-
siin

– vakuutuksenottajalla on vakuutuskau-
den alkaessa yritys- ja yhteisötietolaissa 
(244/2001) tarkoitettu yritys- ja yhteisötun-
nus (y-tunnus) ja vakuutukseen on sovittu 
sovellettavaksi liikennevakuutuksen eri-
tyisehtoja.

ajoneuvon tulee olla vakuutuksenottajan omis-
tuksessa tai hallinnassa.

8.3 Bonusluokka

liikennevakuutuksen bonusluokka saadaan 
seuraavasta taulukosta:
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uusi vakuutus sijoitetaan bonusluokkaan u (0 
%:n bonus). uudeksi vakuutukseksi katsotaan 
vakuutus, jolla ei ole tai jolle ei ole siirrettävissä 
vapaana olevaa aikaisempaa vahinkohistoriaa. 
ensimmäisen vahingottoman vuoden jälkeen 
bonus on 10 % (bonusluokka 1) ja sen jälkeen 
bonus kasvaa vuosittain 5 %.

Moottoripyörän uusi vakuutus sijoitetaan kui-
tenkin bonusluokkaan 3 (bonus 20 %), jos 
bonus ei ole vahingon johdosta alemmassa 
bonusluokassa.

linja-autojen, erikoisautojen ja moottorityö-
koneiden uusi vakuutus sijoitetaan luokkaan 
1 (bonus 10 %). Matkailuautojen ajoneuvoryh-
mään kuuluvan ajoneuvon uusi vakuutus si-
joitetaan kuitenkin ajoneuvolajista riippumatta 
bonusluokkaan u (0 %:n bonus).

Jos vakuutuksenottajalle on invaliditeettinsa 
perusteella palautettu autoveroa, moottoriajo-
neuvon uusi vakuutus sijoitetaan bonusluok-
kaan 7 (bonus 40 %). tätä poikkeusmääräystä 
voidaan soveltaa saman vakuutuksenottajan 
osalta vain kerran. näin määräytyvä bonus-
luokkasijoitus on henkilökohtainen ja voidaan 
siirtää vain sellaisen moottoriajoneuvon va-
kuutukseen, josta on saatu edellä mainittua 
veronpalautusta.

vakuutus siirtyy kunkin sellaisen vakuutuskau-
den perusteella, jonka aikana vakuutuksenan-
taja ei ole suorittanut bonusluokkasijoitukseen 
vaikuttavaa vahingonkorvausta, korkeampaan 
bonusluokkaan taulukon mukaisesti. katso 
myös kohta 8.5.

vakuutuksen siirtyminen vahingottoman va-
kuutuskauden jälkeen korkeampaan bonus-
luokkaan edellyttää, että ajoneuvo on vakuu-
tuskauden aikana ollut liikenteessä vähintään 
kuuden kuukauden ajan, moottoripyörä kuiten-
kin vähintään kolmen kuukauden ajan. vuoden 
mittaisen ajanjakson kuluessa vakuutus voi 
kuitenkin siirtyä korkeampaan bonusluokkaan 
enintään yhden kerran.

Jos asiakkaalla on autoturvasopimus vakuutuk-
sen siirtyminen vahingottoman vakuutuskauden 
jälkeen korkeampaan bonusluokkaan edellyttää, 
että ajoneuvo on vakuutuskauden aikana ollut 
liikenteessä vähintään 180 päivän ajan. tämä 
koskee myös moottoripyöriä, joiden sopimuksis-
sa noudatetaan vuodenaikahinnoittelua. vuo-
den mittaisen ajanjakson kuluessa vakuutus voi 
kuitenkin siirtyä korkeampaan bonusluokkaan 
enintään yhden kerran.

vakuutus sijoitetaan vihreän kortin järjestel-
mään kuuluvan ulkomaisen vakuutusyhtiön 
antaman todistuksen perusteella bonusluok-
kaan siten, kuin jos vakuutus olisi ollut voimas-
sa suomessa sen ajan, jonka vakuutuksenot-
tajalla on ollut vakuutus voimassa ulkomailla. 
todistuksessa on oltava mainittuna vakuu-
tuksen voimassaoloaika sekä mahdollisten 
vahinkojen sattumisajankohdat. 

8.4 Vahinkohistorian siirtäminen

ajoneuvojen kesken vahinkohistoria voidaan 
siirtää seuraavasti:

1) auto
2) Moottoripyörä
3) Moottorityökoneet

a. yksityinen
B. luvanvarainen
C. kouluajoneuvo
d. vuokraus ilman kuljettajaa
e. Myyntivarasto

vakuutuksenottaja voi siirtää ajoneuvon va-
kuutukseen liittyvän vahinkohistorian omaan 

tai hänen puolisonsa vakuutukseen ainoas-
taan edellä mainittujen luokkien 1 - 3 sisällä, 
mutta ei niiden välillä. lisäksi vahinkohistoria 
voidaan siirtää käyttöluokkien a - e sisällä, 
mutta ei niiden välillä.

Puolisolla tarkoitetaan myös henkilöä, jonka 
kanssa vakuutuksenottaja on rekisteröidys-
sä parisuhteessa. Puolisoksi katsotaan myös 
avopuoliso edellyttäen, että avioliitonomainen 
suhde on jatkunut vähintään kaksi vuotta tai 
että avopuolisoilla on yhteinen lapsi. 

kuolleen henkilön vahinkohistoria siirtyy hä-
nen kuolinpesälleen. kuolinpesän nimiin muu-
tetulta vakuutukselta vahinkohistoria voidaan 
siirtää vain leskelle (puolisolle tai henkilölle, 
joka rinnastetaan puolisoon).

Jos vakuutus, jonka vahinkohistoria on siirretty 
toiseen vakuutukseen, jää voimaan, hinnoi-
tellaan se kuin vakuutus, jolla ei ole vahin-
kohistoriaa.

vahinkohistoriaa ei saa siirtää vakuutukseen, 
jonka bonusluokka on sattuneen vahingon ta-
kia alempi kuin siirrettävää vahinkohistoriaa 
vastaava bonusluokka.

näiden vakuutusehtojen säännökset koskevat 
myös vahinkohistorian siirtoa toisen vakuutus-
yhtiön myöntämästä vakuutuksesta. vakuu-
tus sijoitetaan siihen bonusluokkaan johon se 
vahinkohistoriansa perusteella sijoitettaisiin 
Pohjolassa. Jos vakuutuksenottaja ei anna 
suostumustaan vahinkohistoriansa siirtoon, 
vakuutusyhtiö sijoittaa vakuutuksen bonus-
luokkaan M (bonus 0 %).

vahinkohistoriatodistuksen antamisella Poh-
jola luovuttaa asiakkaalle tämän vakuutusta 
koskevan vahinkohistorian. Pohjola ei ole 
velvollinen säilyttämään luovutettua vahin-
kohistoriaa koskevia tietoja eikä näin ollen 
kadonneen todistuksen tilalle anneta uutta 
todistusta.

8.5 Vakuutusmaksuun  
vaikuttava vahinko

vakuutus siirtyy kunkin vakuutuskauden jäl-
keen vakuutuskaudella korvattujen vahinkojen 
lukumäärän perusteella bonusluokasta toiseen 
kohdan 8.3 taulukon mukaisesti.

Bonus laskee yhden vahingon johdosta 20 %, kui-
tenkin 15 % luokissa 3 - 5. Jos vahinkoja on neljä 
saman vakuutuskauden aikana, bonus laskee 
kaikista bonusluokista luokkaan M. korvattujen 
vahinkojen lukumäärällä tarkoitetaan sellaisten 
vahinkojen lukumäärää, joiden perusteella va-
kuutuksesta on maksettu korvauksia.

vakuutusmaksuun vaikuttavaksi vahingoksi 
katsotaan sellainen ajoneuvon omistajan, halti-
jan tai kuljettajan tuottamuksesta tai ajoneuvon 
puutteellisuudesta aiheutunut vahinko, josta 
vakuutuksenantaja on joutunut suorittamaan 
vahingonkorvausta.

vakuutusmaksuun vaikuttavaksi vahingoksi 
ei katsota vahinkoa, josta on maksettu vahin-
gonkorvaus, jos:
– korvaus on suoritettu lukittuna taikka lu-

kitussa tai vartioidussa säilytyssuojassa 
ollutta ajoneuvoa luvatta käytettäessä 
sattuneesta vahingosta;

– korvaus on suoritettu vakuutetun ajoneu-
von omistusoikeuden vaihtumista seuran-
neen seitsemän päivän aikana sattuneesta 
vahingosta eikä vahinkoa ole aiheuttanut 
vakuutuksenottaja tai hänen kanssaan sa-
massa taloudessa asuva perheenjäsen; 
tai

– vakuutuksenottaja on viimeistään va-
hingonkorvausta seuranneen vakuutus-
kauden kuluessa suorittanut vakuutuk-
senantajalle korvausta vastaavan raha-
määrän.

Jos siitä vakuutuksesta, jonka vahinkohistoria 
siirretään toiseen vakuutukseen, korvataan va-
hinkoja sen jälkeen, kun siirtyvä bonusluokka 
on määrätty, nämä vahingot otetaan huomioon 
jälkimmäisen vakuutuksen bonusluokassa.

8.6 tietojen säilyttäminen 
ja siirtäminen

Pohjola säilyttää vakuutuksen voimassaolo-
aikaa ja vahinkoja koskevat tiedot viisi vuotta 
vakuutuksen päättymisvuoden jälkeen siten, 
että nämä vahinkohistoriatiedot voidaan tar-
vittaessa antaa vakuutuksenottajalle ja vakuu-
tuksenottajan suostumuksella välittää toiselle 
vakuutusyhtiölle elleivät vakuutuksenottaja ja 
vakuutuksenantaja toisin sovi.

Jos liikennevakuutus liitetään samaan auto-
turvasopimukseen muiden vakuutettujen koh-
teiden kanssa, muuttuu vakuutuskausi muiden 
kohteiden mukaiseksi. Bonusluokka nousee 
heti, jos siirrettävän vakuutuksen vakuutus-
kauden pituus on ollut vähintään 180 päivää. 
Mahdolliset vahingot alentavat bonusluokkaa 
heti siirrosta alkaen.

8.7 Vakuutusmaksun suorittaminen

vakuutusmaksu on suoritettava kuukauden 
kuluessa siitä, kun Pohjola lähetti vakuutuk-
senottajalle maksuvaatimuksen. ensimmäistä 
maksua ei kuitenkaan tarvitse suorittaa ennen 
Pohjolan vastuun alkamista eikä myöhempiä 
maksuja ennen sovitun vakuutus- tai vakuutus-
maksukauden alkamista. Poikkeuksena ovat 5. 
kohdan tilanteet, joissa vakuutuskautta koske-
van maksun suorittaminen on vakuutuksenan-
tajan vastuun alkamisen edellytyksenä. tästä 
tehdään merkintä maksulippuun.

Jos vakuutuksenottajan suoritus ei riitä kaik-
kien Pohjolan vakuutusmaksusaatavien mak-
samiseen, vakuutuksenottajalla on oikeus 
määrätä, mitä vakuutusmaksusaatavia hänen 
suorituksillaan lyhennetään. 

ensimmäiseltä, autoturvasopimuksissa jokaisel-
ta, vakuutuskaudelta veloitettava vakuutuskoh-
tainen vakuutusmaksu on aina vähintään erik-
seen vahvistetun yhtiökohtaisen minimimaksun 
suuruinen (14 euroa 24.10.2005 alkaen). 

8.8 Vakuutusmaksun viivästyminen

vakuutusmaksulle, jota ei ole suoritettu mää-
räaikana, peritään vuotuista viivästyskorkoa 
korkolain mukaan. vakuutusmaksu peritään 
viivästyskorkoineen ulosottotoimin ilman tuo-
miota tai päätöstä noudattaen, mitä verojen ja 
maksujen ulosotosta on säädetty. Jos vakuu-
tusmaksua ei makseta perinnästä huolimat-
ta, Pohjolalla on oikeus muuttaa monieräinen 
vakuutussopimus yksieräiseksi seuraavan 
vakuutuskauden alkaessa.

ennen täytäntöönpanotoimenpiteisiin ryhtymistä 
vakuutuksenottajalle ilmoitetaan perittävä maksu 
ja maksun peruste sekä se, että täytäntöönpano-
toimenpiteisiin ryhdytään, jos vakuutuksenottaja 
ei kirjallisesti 14 päivän kuluessa ilmoituksen 
lähettämisestä kiistä maksuvelvollisuuttaan. Jos 
maksuvelvollisuus kiistetään, täytäntöönpanon 
edellytyksenä on tuomioistuimen ratkaisu.

Pohjola on oikeutettu korvauksiin vakuutus-
maksun perinnästä aiheutuvista kuluista perin-
tälain mukaisesti. Jos vakuutusmaksu peritään 
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oikeusteitse, on Pohjola oikeutettu lisäksi lain 
mukaisiin oikeudenkäyntimaksuihin ja -kului-
hin. Pohjola voi siirtää saatavansa perittäväksi 
kolmannelle osapuolelle.

8.9 Vakuutusmaksun palauttaminen

vakuutuksenottaja on oikeutettu saamaan 
Pohjolan soveltamien perusteiden mukaista 
palautusta vakuutusmaksusta siltä ajalta, jona 
ajoneuvo etukäteen Pohjolalle tehdyn ilmoituk-
sen mukaan ei ole ollut liikenteessä. yhtäjak-
soisen seisonta-ajan tulee olla vähintään 30 
vuorokauden pituinen.

liikennekäytöstäpoiston tultua mahdolliseksi 
autoihin sovelletaan kuitenkin tätä kohtaa: va-
kuutuksenottaja on oikeutettu saamaan Pohjolan 
soveltamien perusteiden mukaista palautusta 
autojen vakuutusmaksusta siltä ajalta, jonka 
auto on liikennekäytöstäpoistettuna. auton 
liikennekäytöstäpoisto huomioidaan vain etu-
käteen ajoneuvorekisteriin tehdyn ilmoituksen 
perusteella. liikennekäytöstäpoistolla ei ole 
vähimmäisaikarajaa.

seisonta-aikaa tai liikennekäytöstäpoistoa ei  
sovelleta eikä maksunpalautusta anneta
– museoajoneuvoille
– traktoreille
– mopoille
– moottorikelkoille
– eräille moottorityökoneille
– perävaunuille, joiden kokonaismassa on 

enintään 3 500 kg
– matkailuperävaunuille, joiden kokonais-

massa on enintään 3 500 kg
– ryhmäliikennevakuutuksista
– vientikilville
– keltaisille koekilville
– nelipyörille
– kevyille nelipyörille
– moottoripyörille, joiden sopimuksissa 

noudatetaan vuodenaikahinnoittelua
– rekisteröinnistä vapautetuille ajoneuvoille
– siirtoluvallisille ajoneuvoille.

Mikäli moottoriajoneuvoa käytetään seisonta-
aikana tai liikennekäytöstäpoiston aikana lii-
kenteeseen, perii Pohjola kuitenkin palautetun 
vakuutusmaksun takaisin kolminkertaisena 
ilmoitetun seisonta-ajan tai liikennekäytöstä-
poiston alkamispäivän ja liikenteeseen käytön 
toteamispäivän väliseltä ajalta. Mikäli edellä 
mainittuna aikana tapahtuu liikennevahinko, 
peritään vakuutusmaksu kuusinkertaisena. 
tämän jälkeiseltä ilmoitetulta seisonta-ajalta 
peritään puolitoistakertainen vakuutusmaksu.

Jos vakuutus päättyy sovittua ajankohtaa aikai-
semmin, Pohjolalla on oikeus vakuutusmaksuun 
vain siltä ajalta, jonka sen vastuu on ollut voimas-
sa. Muu osa jo suoritetusta vakuutusmaksusta 
palautetaan vakuutuksenottajalle.

Palautettava vakuutusmaksu on 1/360 vuosi-
vakuutusmaksusta päivää kohden.

Jos asiakkaalla on autoturvasopimus, palau-
tettavaa vakuutusmaksua määrättäessä voi-
massaoloaika lasketaan päivinä sen vakuutus-
kauden mukaan, jota vakuutusmaksu koskee.  
vuodenaikahinnoiteltujen vakuutusten vuo-
simaksu jakaantuu kuitenkin eri kuukausille 
riskiä vastaavasti ja vakuutuksen päättyessä 
palautetaan jo suoritetusta vakuutuskauden 
maksusta sen loppuosa.

autoturvasopimuksissa seisonta-ajalta tai 
liikennekäytöstäpoiston ajalta peritään liiken-
nevakuutuksen hoitokulut bonuksella ja muilla 
vakuutuksesta myönnetyillä alennuksilla vä-
hennettynä.

vakuutusmaksua ei kuitenkaan erikseen palau-
teta, jos palautettava maksu on vähemmän kuin 
vakuutussopimuslaissa mainittu euromäärä.

Pohjolan on maksettava vakuutusmaksun 
palautuksen viivästyneelle määrälle vuotuista 
viivästyskorkoa korkolain mukaan. viivästys-
korkoa maksetaan siitä lukien, kun kuukausi 
on kulunut maksunpalautukseen oikeuttavan 
selvityksen saapumisesta Pohjolaan.

9 sopimusehtojen muuttaminen 
Vakuutuskauden Vaihtuessa

Pohjolalla on oikeus vakuutuskauden vaihtu-
essa muuttaa vakuutusehtoja, -maksua sekä 
muita sopimusehtoja.

Pohjolalla on oikeus muuttaa vakuutusehtoja, 
-maksua ja muita sopimusehtoja, kun perus-
teena on
– uusi tai muuttunut lainsäädäntö tai viran-

omaisen määräys
– ennalta arvaamaton olosuhteiden muutos 

(esim. kansainvälinen kriisi, poikkeuksel-
linen luonnon tapahtuma, suuronnetto-
muus).

Pohjolalla on oikeus muuttaa vakuutusmaksua 
vakuutuksia ja vahinkoja koskevan tilastoai-
neiston perusteella liikennevakuutuslain 18 §:n 
3 momentissa mainitun tarkoituksen turvaami-
seksi siten, että maksut ovat kohtuullisessa 
suhteessa vakuutuksista aiheutuviin kustan-
nuksiin. Maksua voidaan lisäksi muuttaa kor-
vaus- ja kustannustason muutosta vastaavasti 
tai jäljempänä mainitusta syystä.

vakuutusmaksu voidaan määrittää eri va-
kuutuksenottajaryhmille erilaiseksi käyttäen 
vahinkoriskiä vastaavia erilaisia maksun mää-
räytymisperusteita. vakuutuksia ja vahinkoja 
koskevan tilastoaineiston nojalla määräyty-
misperusteita ja vakuutusmaksua voidaan 
muuttaa vahinkoriskiä vastaavaksi.

Pohjolalla on myös oikeus tehdä vakuu-
tusehtoihin vähäisiä muutoksia, joilla ei ole 
vaikutusta vakuutussopimuksen keskeiseen 
sisältöön.

Jos Pohjola tekee vakuutussopimukseen edel-
lä kuvattuja muutoksia, Pohjola lähettää mak-
suvaatimuksen yhteydessä vakuutuksenotta-
jalle ilmoituksen siitä, miten vakuutusmaksu tai 
muut sopimusehdot muuttuvat. ilmoituksessa 
mainitaan, että vakuutuksenottajalla on oikeus 
irtisanoa vakuutus. Muutos tulee voimaan sen 
vakuutuskauden alusta lukien, joka ensiksi 
seuraa kuukauden kuluttua ilmoituksen lähet-
tämisestä.

10 Vakuutussopimuksen 
päättYminen

10.1 Vakuutuksenottajan oikeus 
irtisanoa vakuutus

1. vakuutuksenottaja voi irtisanoa liiken-
nevakuutuksen siirtyväksi toiseen va-
kuutusyhtiöön vakuutuskauden aikana. 
irtisanominen on suoritettava kirjallisesti. 
irtisanomisilmoitukseen on liitettävä to-
distus uuden vakuutuksen ottamisesta. 
Jos irtisanottu vakuutus koskee rekiste-
röimisvelvollisuuden alaista ajoneuvoa, 
katsotaan irtisanominen kuitenkin rau-
enneeksi, jollei rekisteröinnin suorittajalle 
ole seitsemän päivän kuluessa vakuutuk-
sen päättymisestä toimitettu todistusta 
uuden vakuutuksen ottamisesta.

2. vakuutuksenottaja voi irtisanoa kirjalli-
sesti liikennevakuutuksen, kun ajoneuvo, 

jota ei ole merkittävä rekisteriin, tuhoutuu 
tai se on otettu pois liikennevakuutuslain 
mukaisesta liikenteestä.

10.2  Vakuutuksen päättyminen  
ilman irtisanomista

vakuutus lakkaa ilman irtisanomista, kun
–  vakuutettu ajoneuvo siirtyy oikeustoimen 

johdosta muulle uudelle omistajalle kuin 
vakuutuksenottajalle itselleen tai tämän 
kuolinpesälle tai konkurssipesälle

–  ajoneuvon hallinta palautuu omistajalle, 
jos rekisteriin merkitty haltija on yksin ollut 
vakuutuksenottaja

–  ajoneuvon hallinta vaihtuu, jos rekisteriin 
merkitty haltija on yksin ollut vakuutuk-
senottajana

–  ajoneuvo ilmoitetaan ajoneuvorekisteriin 
poistetuksi  liikenteestä siten, että sen 
rekisterikilvet palautetaan. Mikäli ajoneu-
voa kuitenkin käytetään rekisterikilpien  
palauttamisen jälkeen edelleen liikenne-
vakuutuslain tarkoittamassa liikenteessä, 
vakuutuksenottajan tulee ilmoittaa Pohjo-
lalle kirjallisesti seitsemän päivän kuluessa 
ajoneuvon liikennekäytöstä poistamisesta, 
ettei vakuutusta päätetä.

–  kun ajoneuvorekisteriin ilmoitetaan, että 
ajoneuvo poistetaan lopullisesti liiken-
teestä

vakuutuksesta korvataan kuitenkin ne vahingot, 
jotka ovat sattuneet seitsemän päivän kuluessa 
omistusoikeuden siirtymisestä, ajoneuvon hal-
linnan vaihtumisesta tai palautumisesta omis-
tajalle, jollei ajoneuvon uusi omistaja tai haltija 
ole ottanut vakuutusta mainitun ajan kuluessa. 
Pohjolan vastuuseen liikennevahingosta päät-
tyneen vakuutuksen perusteella sovelletaan 
määräaikalakia.

11 pohjolan takautumisoikeus

sen lisäksi mitä liikennevakuutuslain 20 §:ssä on 
säädetty vakuutusyhtiön takautumisoikeudesta 
moottoriajoneuvon omistajaa, haltijaa, kuljettajaa 
tai matkustajaa kohtaan, Pohjolalla on oikeus 
vaatia kolmannelta henkilöltä takaisin korvauksen 
saajalle suorittamansa korvaus, jos:
– vahinko on aiheutettu tahallaan tai törke-

ästä huolimattomuudesta,
– tämä on vastuussa vahingosta tuottamuk-

sestaan riippumatta tai
– korvausvelvollisuus perustuu työnantajan 

tai julkisyhteisön korvausvastuuseen.

12 toimenpiteet Vahingon 
satuttua

liikennevahingosta, joka voi johtaa korvaus-
vaatimukseen, tulee vakuutuksenottajan ta-
pahtumasta tiedon saatuaan viipymättä ilmoit-
taa kirjallisesti Pohjolalle tai sen edustajalle, 
mikäli mahdollista asianmukaista vahinkoil-
moituslomaketta käyttäen. vakuutuksenottaja 
on velvollinen toimittamaan Pohjolalle kaikki 
korvauskysymyksen käsittelemistä varten tar-
vittavat tiedot ja asiakirjat.

Mikäli korvausta vaaditaan vakuutuksenotta-
jalta tai muulta vahinkoon osalliselta, tulee 
tämän ohjata korvausvaatimus Pohjolalle.

13 Vahinkotietojen käsittelY

vakuutusyhtiöillä on yhteinen vahinkovakuu-
tuksia koskeva tietojärjestelmä, josta voidaan 
korvauskäsittelyn yhteydessä tarkistaa eri yh-
tiöille ilmoitettuja vahinkoja. Pohjolassa käyte-
tään tietoja vain korvauskäsittelyn yhteydessä 
vakuutusyhtiöihin kohdistuvan rikollisuuden 
torjumiseksi.
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