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Ajoneuvovakuutus
yritykselle

TUOTESELOSTE 461132f 4.18
Voimassa 1.7.2018 alkaen

Tämän tuoteselosteen tarkoituksena on kertoa pääasiat yritysten, julkisyhteisöjen, ammatinharjoittajien ja 
yrityssidonnaisten asiakasryhmien ajoneuvojen liikenne- ja autovakuutusten sisällöstä ja olennaisista rajoi-
tuksista. Muistathan tutustua myös vakuutusehtoihin, koska niissä on vakuutussopimuksen tarkka sisältö. 

Näihin vakuutuksiin sovelletaan kulloinkin voimassaolevia liikenne- ja autovakuutusehtoja sekä yleisiä sopi-
musehtoja.

Vakuutusturvaa  
yrityksen ajoneuvoille
Liikennevakuutus
Jokaisella liikenteeseen käytettävällä moottoriajoneuvolla tulee 
olla lakisääteinen liikennevakuutus. Myös yksityinen tie ja piha-
alue ja jopa jääkin katsotaan paikaksi, jossa ajoneuvo on liikenne-
vakuutuslain mukaisessa liikenteessä ja sillä tulee olla liikenneva-
kuutus. Liikennevakuutus korvaa liikennevakuutuslain mukaisesti 
omassa ajoneuvossa olevien henkilövahingot sekä syyttömälle 
osapuolelle ja muille osallisille aiheutuneita henkilö- ja omaisuus-
vahinkoja. Oman ajoneuvosi vahinkoja oma liikennevakuutuksesi 
ei korvaa missään tilanteessa. 

Autoon kytkettävät hinattavat laitteet
Autoon kytkettävät hinattavat laitteet on nykyisin rekisteröitävä ja 
niille on tehtävä liikennevakuutus.

Hinattavat laitteet kuuluvat ajoneuvorekisterissä perävaunujen 
ajoneuvoluokkaan O1–O4 riippuen hinattavan laitteen massaluo-
kasta. Uusilla hinattavilla laitteilla on samat tekniset vaatimukset 
kuin perävaunuilla. Vaatimukset katsotaan joko yksittäis- tai 
tyyppihyväksyntänä riippuen laitteesta. Lisätietoja saat Trafin 
verkkosivuilta osoitteesta www.trafi.fi

Autovakuutus
Vakuutus on vapaaehtoinen, ja siitä korvataan omalle ajoneuvol-
le aiheutuneita vahinkoja. Vapaaehtoisen vakuutuksen voi valita 
useasta eri laajuisesta turvatasosta. 

Autovakuutuksella vakuutetaan ajoneuvo  
tärkeimpine varusteineen
Vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjassa mainittu moottoriajo-
neuvo sekä ohjehintaan sisältyvät varusteet ja kiinteästi asennetut 
lisälaitteet vakuutuskelvottomia kohteita lukuun ottamatta. Lue 
varusteiden ja lisälaitteiden vakuuttamisesta tarkemmin vakuu-
tusehdoista.

Taksien, kuorma-, linja- ja erikoisautojen sekä raskaiden perävau-
nujen lisälaitteista ja -varusteista ovat vakuutettuina ne, jotka ovat 
vakuutuksen kohteina vakuutussopimuksessa ja jotka on otettu 
huomioon vakuutusmaksua määrättäessä.

Taksin liikennekasko
Taksin liikennekasko on yhdistelmäturva, joka on tarkoitettu lu-
vanvaraisessa liikenteessä oleville henkilöautoille eli takseille. Pa-
kollinen liikennevakuutus, Taksikasko ja Taksikaskon lisäturvat on 
yhdistetty yhdeksi autovakuutussopimukseksi, jonka taksiyrittäjä 
voi räätälöidä oman liiketoimintansa tarpeisiin sopivaksi. 

Taksin liikennekaskossa ei ole bonuksia vaan vahingon sattuessa 
taksiyrittäjä maksaa aiheutuneesta vahingosta valitsemansa oma-
vastuun. Kaskoturvien osalta valittu omavastuu on sama kaikissa 
vahingoissa. Liikennevakuutuksen perusteella korvattavissa esi-
nevahingoissa on myös valitun suuruinen omavastuu, sen sijaan 
henkilövahingot korvataan ilman omavastuuta. 

Taksin liikennekasko myönnetään ainoastaan y-tunnuksen omaa-
ville asiakkaille. Liikennekäytöstäpoiston ajalta ei myönnetä va-
kuutusmaksuhyvitystä.
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AUTOVAKUUTUS (vapaaehtoinen)

SUPERKASKO 
Enintään 3-vuotiaille yksityiskäyttöisille 

henkilöautoille

ISOKASKO
Enintään 15-vuotiaille

ajoneuvoille

OSAKASKO
Enintään 20-vuotiaille

ajoneuvoille

 
Vaunuvahinkovakuutus
Keskeytysvakuutus
Ilkivaltavakuutus
Eläinvakuutus
Varkausvakuutus
Palovakuutus
Autopalveluvakuutus
Oikeusturvavakuutus
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Autopalveluvakuutus

 
Sisältyy Super-, Iso tai Osakaskoon enintään 15-vuotiaille henkilö-, paketti- ja matkailuautoille, moottoripyörille ja erikoiskäyt-
töön rekisteröidyillä henkilö- ja pakettiautoilla (esim.  autokoulu-, ambulanssi-, eläinlääkintä-, ruumis-, hautaus- ja pelastus-
autot).
 
Mikäli ajoneuvon ensimmäisen rekisteriin merkityn käyttöönottovuoden ja vakuutuksen alkamisvuoden erotus on yli 15 vuotta, 
uutena alkavaan vakuutukseen ei sisälly autopalveluvakuutusta. Niillä ajoneuvoilla, joiden vakuutusyhdistelmään autopalve-
luvakuutus on sisältynyt, autopalveluvakuutus päättyy sen vakuutuskauden alusta, jolloin käyttöönottovuoden ja uudistuvan 
kauden erotus on yli 15 vuotta. Autopalveluvakuutus on voimassa siis vain enintään 15 vuotta vanhoilla ajoneuvoilla.

Lisäturvavakuutukset

Yritysajoneuvoille voidaan ottaa niiden laadun ja vakuutustarpeen mukaan myös lisäturvavakuutuksia, esimerkiksi keskeytys-, 
lasi-, petos-, hinauspalvelu- ja konerikkokeskeytysvakuutuksia, vieraan perävanun isokaskovakuutus sekä linja-autoille myön-
nettävä moottoriajoneuvon vastuuvakuutus ulkomailla. Räätälöimme yrityksen tarpeen mukaisen vakuutusturvan tarvittaessa 
tapauskohtaisesti. Vuodesta 2012 alkaen tietyille ajoneuvoluokille on mahdollista ottaa myös moottoriajoneuvon vastuuvakuu-
tus. Kysy lisää yhtiöstämme.

Voimassaoloalueet
Liikennevakuutus
Liikennevakuutus on voimassa Euroopan talousalueen maissa 
(ETA). Suomessa liikennevakuutetun ajoneuvon aiheuttama lii-
kennevahinko korvataan joko vahinkopaikan lakien mukaan tai 
Suomen liikennevakuutuslain mukaan, jos sen mukainen turva 
on parempi.

Liikennevakuutus on voimassa myös vihreän kortin (Green Card) 
sopimusmaissa. Näissä valtioissa vahingot korvataan sen maan 
lainsäädännön mukaan, jossa vahinko on sattunut. Useissa näis-
tä maista liikennevakuutus ei korvaa lainkaan vahingon aiheut-
taneen ajoneuvon kuljettajan tai matkustajan henkilövahinkoja, 
joten he tarvitsevat lisäturvaksi oman henkilövahinkonsa varalta 
matkustaja- tai tapaturmavakuutuksen. Myös korvaussummat 
saattavat olla suomalaisittain ajateltuna riittämättömiä.

Esimerkiksi Venäjällä liikennevakuutuslain mukaan korvaus-
määrän ylittävät vahingot korvaa vahingon aiheuttaja siviililain-
säädännön mukaan. Kuljettaja voi siis joutua henkilökohtaiseen 
vastuuseen, jota kattamaan myönnämme tiettyjen ajoneuvojen 
Super- ja Isokaskoon Ulkomaan vastuuturvan. 

Lisätietoja ulkomaiden käytännöistä sivulla www.lvk.fi.

Autovakuutus
Vakuutus on voimassa kaikkialla Euroopassa ja sen ulkopuolisissa 
vihreän kortin -sopimusmaissa lukuun ottamatta Venäjän Euroo-
pan ulkopuolisia alueita. Osakaskoon liittyvä autopalveluvakuutus 

on voimassa vain Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa sekä 
näiden maiden välisessä kuljetuksessa. 

Varkausvakuutus
Autovakuutukseen sisältyvän varkausvakuutuksen voimassaolon 
osalta on huomioitava, että
•	 yksityiskäyttöisten henkilöautojen ja moottoripyörien (Su-

per- ja Isokasko) varkausvakuutus, ei ole voimassa Venäjäl-
lä, Valko-Venäjällä, Ukrainassa eikä Moldovassa, ellei siitä ja 
voimassaoloalueen erityisehdoista ole erikseen sovittu. Mikäli 
voimassaolosta on erikseen sovittu, omavastuu on jokaisessa 
varkaustapauksessa 20 % vahingon määrästä, kuitenkin vä-
hintään 600 euroa.

•	 myös Virossa, Latviassa, Liettuassa tai Puolassa Super- ja Iso-
kaskon voimassaoleva varkausvakuutuksen omavastuu on yk-
sityiskäyttöisillä henkilöautoilla ja moottoripyörillä 20 % vahin-
gon määrästä, kuitenkin aina vähintään 600 euroa.

•	 yksityiskäyttöisten henkilöautojen ja moottoripyörien Osa-ja 
Minikaskon varkausvakuutus ei ole voimassa Virossa, Latvias-
sa, Liettuassa, Puolassa, Venäjällä, Valko-Venäjällä, Ukrainassa 
eikä Moldovassa. Osa- ja Minikaskon varkausvakuutuksen voi-
massaoloaluetta ei voi erikseen sopimalla laajentaa.

•	 muissa Pohjoismaiden ulkopuolisissa maissa vakuutuksen 
voimassaoloalueella tapahtuneissa varkausvahingoissa oma-
vastuu on varkausvakuutuksen kaksinkertainen omavastuu.

Ilman kuljettajaa vuokrattu tai lainattu ajoneuvo
Ilman kuljettajaa vuokrattu tai lainattu ajoneuvo on vakuutuksen 
kohteena vain, jos siitä on erikseen sovittu ja tehty merkintä va-
kuutuskirjaan. Ilman kuljettajaa vuokratun tai lainatun ajoneuvon 
autovakuutus on voimassa vain Suomessa. 
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Keltaiset koenumerokilvet
Keltaisia koenumerokilpiä varten annetun vakuutuksen kohteena 
on ajoneuvo, johon kilvet on kiinnitetty ja jota käytetään ajoneu-
von rekisteröinnistä annetun asetuksen 32 §:ssä säädettyyn tar-
koitukseen. Keltaisten koenumerokilpien vakuutus on voimassa 
vain Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa koekilven käyt-
töalueen mukaisesti. 

Ota yhteys meihin  
ennen matkaa  
Pohjoismaiden ulkopuolelle
Jos matkustat Pohjoismaiden ulkopuolelle, ota hyvissä ajoin en-
nen matkaa yhteys yhtiöömme ja selvitä vakuutuksesi voimassa-
olo ja kattavuus. Koska autovakuutus on voimassa vain Euroopas-
sa ja ulkopuolisissa vihreän kortin sopimusmaissa, autovakuutus 
ei siten ole voimassa mm. Venäjän Euroopan ulkopuolisilla alu-
eilla eli Ural-vuoriston takana, Amerikassa tai vaikkapa Aasian 
maissa. Vihreän kortin sopimusmaat löytyvät internetistä osoit-
teesta www.lvk.fi > Autolla ulkomaille > Vihreä kortti.

Liikennevakuutuksen voimassaolosta kertovan vihreän kortin 
saat sivulta op.fi>Yritykset- ja yhteisöt > Vakuutukset ja riskien-
hallinta > Vakuutukset > Ajoneuvovakuutukset > Tilaa Green 
Card tai A-Vakuutuksesta, www.a-vakuutus.fi > Hyviä linkkejä 
sinulle > Tilaa Green Card. Tarkista myös muu matkalla tarvitta-
va vakuutusturva.

Käytettäessä moottoriajoneuvoa ulkomailla ja erityisesti ETAmai-
den ulkopuolella on syytä selvittää vakuuttamisvelvollisuus, va-
kuutusturvan laajuus ja korvauksien mahdolliset enimmäismää-
rät sekä harkittava mahdollisen lisävakuutusturvan hankkimista. 
Hyötytietoa autolla matkustamisesta ulkomaille löytyy sivulta 
www.lvk.fi.
 
Kun olet lähdössä ulkomaille osamaksulla, muulla tavoin rahoite-
tulla tai muutoin toisen omistamalla ajoneuvolla, tarvitset omis-
tajalta maastavientivaltakirjan. Valtakirjan saadaksesi sinun tulee 
toimittaa omistajalle vakuutusyhtiöstä saatava vahvistus vapaa-
ehtoisen auto- ja varkausvakuutuksen voimassaolosta. Euroopan 
ulkopuolisiin maihin maastavientivaltakirjaa ei yleensä myönne-
tä.

Vakuutuksen alkaminen  
ja päättyminen
Liikennevakuutus

Alkaminen
Vakuutus tulee voimaan vakuutushakemukseen merkittynä ajan-
kohtana, aikaisintaan hakemuksen allekirjoituspäivänä.

Ajoneuvon rekisteröiminen edellyttää, että ajoneuvolle on tehty 
liikennevakuutus. Useimmissa osuuspankeissa voit hoitaa myös 
ajoneuvosi rekisteröinnin.

Päättyminen
Liikennevakuutus päättyy, kun ajoneuvon omistusoikeus vaihtuu, 
ajoneuvo poistetaan rekisteristä tai osamaksulla hankitun ajoneu-
von hallinta palautuu takaisin omistajalle. Kun ajoneuvo siirtyy 
uudelle omistajalle, vakuutus pysyy voimassa 7 päivää eli rekis-
teröintiajan. 

Jos haluat siirtää liikennevakuutuksen toiseen vakuutusyhtiöön, 
se on irtisanottava kirjallisesti ja ajoneuvo on rekisteröitävä yhti-
ön vaihdon vuoksi uudelleen seitsemän päivän kuluessa. Vakuu-
tusmaksu voidaan periä ulosottoteitse ilman oikeuden päätöstä.

Autovakuutus

Alkaminen
Vakuutus tulee voimaan sopimuksen mukaan, aikaisintaan hake-
muksen allekirjoituspäivänä. Jos vakuutuksen voimaantuloajasta 
ei ole erikseen sovittu, vakuutus tulee yleensä voimaan silloin 
kuin vakuutuksenottaja on antanut tai lähettänyt vakuutushake-
muksen. Erityiset syyt, kuten maksuhäiriöt, voivat vaikuttaa va-
kuutushakemuksen hyväksymiseen tai vakuutuksen alkamiseen.

Päättyminen
Vakuutus lakkaa vakuutuksen kohteen omistusoikeuden siirtyes-
sä toiselle, ei kuitenkaan osamaksulla myydyn ajoneuvon haltijan 
muuttuessa omistajaksi.

Jos vahinko sattuu 14 vuorokauden kuluessa omistusoikeuden 
siirtymisestä, uudella omistajalla on kuitenkin oikeus korvauk-
seen, jollei hän ole ottanut omaisuudelle vakuutusta.

Mikäli omaisuutta koskevaan vakuutukseen on liitetty muita va-
kuutuksia, esim. vastuu-, oikeusturva-, tai keskeytysvakuutus, 
päättyy vakuutus välittömästi omaisuuden siirtyessä uudelle 
omistajalle.

Jos vakuutusmaksua ei ole suoritettu määräajassa, vakuutusyhtiö 
voi irtisanoa autovakuutuksen päättymään 14 vuorokauden ku-
luttua.

Moottoriajoneuvon vapaaehtoiset vakuutukset päättyvät ilman ir-
tisanomista sinä päivänä jona moottoriajoneuvon liikennevakuu-
tus on ajoneuvorekisteriin merkitty siirtyneeksi toiseen vakuutus-
yhtiöön.

Vakuutusturva automaattisesti 
uusille ajoneuvoille 
Kattosopimuksella
Kattosopimus on yritykselle myönnettävä maksuton ajoneuvova-
kuutusten hoitosopimus. Kattosopimuksessa voidaan sopia, että 
uusille ajoneuvoille muodostuu vakuutusturva automaattisesti re-
kisteröinnin yhteydessä, vaikka autoliikkeessä olisi tehty ajoneu-
volle kattosopimuksesta poikkeava vakuutus. Halutuista poikkea-
mista on aina erikseen sovittava meidän yhteyshenkilön kanssa.

Mitä liikennevakuutus korvaa  
ja mitä se ei korvaa?
Liikennevakuutuksesta korvataan henkilövahinkoina sairaanhoi-
tokulut, vahingon aiheuttamat muut kulut, tulon ja elatuksen vä-
hentyminen, kipu ja särky sekä muu tilapäinen haitta, pysyvä vika 
ja haitta sekä pysyvä kosmeettinen haitta. Liikennevakuutuskor-
vaus sovitetaan yleensä yhteen muiden lakisääteisten korvausten 
kanssa. 

Syyllisen ajoneuvon liikennevakuutuksesta korvataan omaisuus-
vahinkoina 
•	 syyttömän ajoneuvon korjauskustannukset tai lunastus 
•	 syyttömän ajoneuvon seisonta-ajan korvaus, tietyin perus-

tein myös osa autonvuokrauksen kustannuksista ja 
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•	muille kuin moottoriajoneuvoille aiheutetuista omaisuusva-
hingoista korvataan korjauskustannukset tai tuhoutuneen 
esineen käypä arvo. 

Vahinkoa ei korvata liikennevakuutuksesta, ellei se johdu mootto-
riajoneuvon käyttämisestä liikenteeseen. Moottoriajoneuvo ei  ole 
laissa tarkoitetussa liikenteessä silloin, kun sitä käytetään liiken-
neväylistä erillään olevassa paikassa maatilatalouden työhön tai 
olennaisesti muuhun tarkoitukseen kuin henkilöiden tai tavaran 
kuljettamiseen. 
 
Ajoneuvon liikennevakuutuksen perusteella ei yleensä korvata sen 
kuormauksessa ja muissa työsuorituksissa toimintaan osallisille 
sattuneita henkilö- ja omaisuusvahinkoja eikä siinä kuljetettavan 
omaisuuden vahinkoja. 
 
Omaisuuteen kohdistuneesta yhdestä liikennevahingosta tai vä-
littömästi toinen toiseensa liittyvästä useammasta liikennevahin-
gosta yhteensä suoritetaan korvausta enintään 5 000 000 euroa 
kutakin vastuussa olevaa liikennevakuutusta kohden. 
 
Jos vahingon on aiheuttanut vahingonkärsineen törkeä huolimat-
tomuus tai tahallisuus, liikennevakuutuksesta suoritettavaa  kor-
vausta voidaan alentaa tai se voidaan evätä. 
 
Liikennevakuutuksen korvaukset ja niiden rajoitukset on selostet-
tu liikennevakuutuslaissa.

Mitä autovakuutus korvaa  
ja mitä se ei korvaa?

Vaunuvahinkovakuutus
Vaunuvahinkovakuutuksesta korvataan vakuutetun ajoneuvon 
vahinko, joka on välittömästi aiheutunut törmäyksestä, tiel-
tä suistumisesta, ajoneuvon kaatumisesta, tien sortumisesta tai 
muusta äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta vakuutuskohdetta 
ulkopuolelta vahingoittavasta syystä. Vakuutuksesta korvataan 
myös kuorma- ja erikoisautoille tai perävaunuille, kuormaus- ja 
kuorman purkamistilanteessa lavalle, rungolle sekä nosto- ja pur-
kulaitteistolle tai ohjaamoille aiheutunut äkillinen ja ennalta ar-
vaamaton vahinko.

Vaunuvahinkona ei mm. korvata vahinkoa, joka syntyy ajoneu-
von osalle tai laitteelle rakenne-, valmistus- tai aineviasta, kulu-
misesta, puutteellisesta kunnossapidosta taikka taitamattomasta 
tai varomattomasta käsittelystä tai kilpailutoiminnasta. Vaunuva-
hinkovakuutus ei myöskään korvaa esim. öljyn tai jäähdytysnes-
teen puutteellisesta kierrosta aiheutuneita vahinkoja, veden aihe-
uttamia vahinkoja, kun ajoneuvoa kuljetetaan veden peittämällä 
tiellä tai alueella, ruostumisvaurioita tai kuorman liikkeellelähtöä 
äkkijarrutustilanteessa tai mutkassa.

Täsmällisesti ja yksityiskohtaisesti autovakuutuksen korvaukset 
ja niiden rajoitukset on selostettu vakuutusehdoissa.

Ilkivaltavakuutus
Ilkivaltavakuutuksesta korvataan tahallisesta vahingonteosta va-
kuutuksen kohteelle aiheutunut vahinko. Esimerkiksi ohikulkijan 
auton kylkeen avaimellaan tahallaan tekemä naarmu korvataan 
ilkivaltavakuutuksesta. 

Ilkivaltavakuutuksesta ei korvata toisella ajoneuvolla aiheutettua 
vahinkoa eikä vahinkoa, jota ei voida ajan ja paikan suhteen mää-
ritellä. Niinpä esimerkiksi toisen ajoneuvon parkkipaikalla aiheut-
tamaa lommoa ei korvata ilkivaltavakuutuksesta. 

Ilkivaltavakuutuksesta ei korvata esim. polttoaine- tai hydrauli-
järjestelmän rikkoutumisesta, likaantumisesta tai likaamisesta 
aiheutuneita vahinkoja tai polttoaine- tai hydraulijärjestelmien 
rikkoutumisen, likaantumisen tai likaamisen seurauksena vakuu-
tuksen kohteen muulle osalle, esimerkiksi moottorille aiheutunei-
ta vahinkoja.

Ajoneuvoa luvattomasti käytettäessä aiheutunut ilkivaltavahinko 
korvataan vain, jos se korvattaisiin varkausvakuutuksesta. Lukit-
semattomalle ajoneuvolle aiheutettua ilkivaltavahinkoa ei korvata 
tästä vakuutuksesta.

Täsmällisesti ja yksityiskohtaisesti autovakuutuksen korvaukset 
ja niiden rajoitukset on selostettu vakuutusehdoissa.

Eläinvakuutus
Eläinvakuutuksesta korvataan vahinko, joka on välittömästi ai-
heutunut yhteentörmäyksestä hirvieläimen tai muun eläimen 
kanssa.

Eläinvakuutuksesta ei korvata eläimen väistämisestä aiheutunutta 
vahinkoa. Nämä vahingot korvataan vaunuvahinkovakuutukses-
ta, jos ajoneuvolle on sellainen otettu.

Palovakuutus
Palovakuutuksesta korvataan vahinko, joka on aiheutunut irti-
päässeestä tulesta tai vakuutuksen kohteen sähkölaitteessa tapah-
tuneesta oikosulusta. 
 
Palovakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut säh-
kölaitteen oikosulusta sille itselleen. Tällaisia laitteita ovat gene-
raattorit, sähkömoottorit, akut ja muut sähkölaitteet, esim. äänen 
tai kuvantoistolaitteet ja ajoneuvon ohjausyksikkö.

Palovakuutuksesta ei myöskään korvata vahinkoa, joka aiheutuu 
ajoneuvon moottorissa tai pakoputkistossa tapahtuneesta palosta 
tai räjähdyksestä niille itselleen.

Ajoneuvoa luvattomasti käytettäessä aiheutunut palovahinko kor-
vataan vain, jos se korvattaisiin varkausvakuutuksesta.

Automaattinen sammutusjärjestelmä
Uutena 1.1.2014 jälkeen luvanvaraiseen liikenteeseen ensirekiste-
röidyt linja-autot (ajoneuvoluokka M3, M3G) tulee olla varustettu 
FK 128 hyväksytyllä automaattisella sammutusjärjestelmällä. Uu-
tena 1.6.2018 jälkeen ensirekisteröidyt yli 22 paikkaiset linja-autot 
tulee olla varustettu vakuutusyhtiön hyväksymällä automaattisel-
la sammutusjärjestelmällä. Mikäli linja-autossa ei ole em. hyväk-
syttyä automaattista sammutusjärjestelmää, sovelletaan palova-
hingoissa 25 prosentin lisäomavastuuta.

Täsmällisesti ja yksityiskohtaisesti autovakuutuksen korvaukset
ja niiden rajoitukset on selostettu vakuutusehdoissa.

Varkausvakuutus
Varkausvakuutus korvaa lukitun ajoneuvon varkauden, luvatto-
man käytön, käyttövarkauden tai niiden yrityksen. Vakuutuksen 
kohde tulee olla lukittu jäljempänä mainitulla tavalla tai sen tulee 
olla lukitussa säilytyssuojassa, lukitussa ajoneuvossa, lukitussa 
perävaunussa, lukitussa ajoneuvoyhdistelmässä tai vastaavassa.

Varkausvakuutus ei korvaa lukitsemattoman ajoneuvon anastusta.

Autovakuutuksen varkausvakuutukseen on 1.1.2010 alkaen tullut 
merkittäviä muutoksia, joita ovat vakuutusehtoihin kirjatut luki-
tusvaatimukset erilaisille ajoneuvoluokille sekä varkausvakuutuk-
sen korvauksen rajoitus, jos vakuutuksen kohde anastetaan sen 
omia avaimia hyväksi käyttäen. Alla muuttuneet ehtokohdat.
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Lukitusvaatimus varkausvahingossa
Auto, mopoauto ja muu umpikorilla varustettu ajoneuvo on lukit-
tu, kun sen koritila on suljettu ja lukittu.

Kokonaispainoltaan enintään 3.500 kg:n perävaunu (ajoneuvo-
luokka O1 ja O2), peräreki tai hinattava laite on lukittu, kun se 
on lukittu laitteella, joka estää sen kytkemisen vetoajoneuvoon tai 
lukolla, joka estää vaunun siirtämisen.

Moottoripyörä, mopo, maastoajoneuvo sekä kolmi- tai nelipyörä 
on lukittu, kun sen avaimet on poistettu ajoneuvosta ja lisäksi oh-
jauslukko on lukittu tai ajoneuvon elektroninen ajonestolaite on 
ollut käytössä tai näiden puuttuessa ajoneuvo on lukittu luvatto-
man käytön estämiseen tarkoitetulla jarru-, ketju tai vaijerilukolla.

Uutena 1.1.2014 jälkeen luvanvaraiseen liikenteeseen ensirekiste-
röidyt kuorma-autot (ajoneuvoluokka N2, N2G, N3, N3G) tulee 
olla varustettu elektronisella ajonestolaitteella. Kuorma-auto tu-
lee olla lukittu ja ajonestolaite toimintakuntoon kytkettynä var-
kausvahinkojen varalta. Mikäli kuorma-autossa ei ole elektronista 
ajonestolaitetta, sovelletaan varkausvahingoissa 25 prosentin lisä-
omavastuuta vahingon määrästä, joka on vähintään varkausva-
kuutuksen omavastuun määrä ja enintään 10 000 euroa.

Ajonestolaitteella tarkoitetaan elektronista laitetta, jolla estetään 
ajoneuvoa liikkumasta omaa moottoria käyttäen. Elektroninen lai-
te estää polttoaineen syötön, sytytysvirran tai ajoneuvon käynnis-
tämisen muulla tavalla ellei virta-avain ole paikoillaan, tai elektro-
nisen lukitusjärjestelmän transponderi ole ajoneuvon välittömässä 
läheisyydessä. Elektroninen tunniste lukitusjärjestelmän ohittami-
seksi voi olla myös henkilökohtainen pin-koodi tai muu elektroni-
nen avain.

Varkausvakuutuksen rajoitus
Jos ajoneuvon varkaus tai jokin muu edellä tarkoitettu teko on 
tehty avaimia käyttäen, suoritetaan korvaus vakuutuksesta vain, 
jos teon tekijä on saanut vakuutuskohteen tai sen säilytyssuojan 
avaimet haltuunsa murron yhteydessä tapahtuneella varkaudella 
tai ryöstön yhteydessä. Murtautumisella tarkoitetaan sitä, että lu-
kittuun tilaan päästään väkivaltaa käyttäen lukkoja tai rakenteita 
rikkoen siten, että siitä jää murtojäljet.

Täsmällisesti ja yksityiskohtaisesti autovakuutuksen korvaukset ja 
niiden rajoitukset on selostettu vakuutusehdoissa. Suosittelemme 
myös VAT-hyväksyttyjen varkaudenestolaitteiden sekä hälyttimen 
asentamista ajoneuvoon.

Vahingot, joita  
esinevakuutuksesta ei korvata
(vaunuvahinko-, eläin-, ilkivalta-, palo-, varkaus-, keskeytys-
turva-, lasi- ja keskeytysvakuutus)

Esinevakuutuksista ei korvata vahinkoja, jotka aiheutuvat mm.
•	 ajoneuvon osalle tai laitteelle itselleen sen rakenne-, valmistus- 

tai aineviasta, kulumisesta, puutteellisesta kunnossapidosta tai 
taitamattomasta tai varomattomasta käsittelystä

•	 puutteellisesta öljyn tai jäähdytysnesteen kierrosta ajoneuvon 
moottorille ja sen lisälaitteille, vaihteistolle, voimansiirtolait-
teistolle tai jäähdytysjärjestelmälle

•	 polttoaine- tai hydraulijärjestelmälle, tai vaihteistolle niiden 
rikkoutumisesta, likaantumisesta tai likaamisesta tai polttoai-
ne- tai hydraulijärjestelmien tai vaihteiston rikkoutumisen, li-
kaantumisen tai likaamisen seurauksena vakuutuksen kohteen 
muulle osalle, esimerkiksi moottorille

•	 vedestä (moottorille apulaitteineen), jos ajoneuvoa kuljetetaan 

veden kokonaan tai osittain peittämällä tiellä tai alueella. Tätä 
ehtokohtaa sovelletaan myös siinä tilanteessa kun ajoneuvoa 
kuljetetaan tällaisessa paikassa ja ajoneuvon oman tai muun 
liikenteen liike aiheuttaa vedenpinnan nousua

•	muun ajoneuvon kuin moottorikelkan tai mönkijän uppoami-
sesta jäihin muualla kuin tieviranomaisten turvallisuusmäärä-
ykset täyttävällä ja yleiseen käyttöön avatulla talvitiellä

•	 ajoneuvon kuormasta tai ajoneuvossa olleesta esineestä (esim. 
tupakka), henkilöstä tai eläimestä, ellei vahinko ole vakuutus-
ehtojen kohdissa 22.1–22.5 mainittujen tapahtumien välitön 
seuraus

•	 ajoneuvon tai sen osan liian kovasta rasituksesta taikka yli-
kuormittamisesta

•	 osallistuttaessa kilpailuun, kilpailun harjoitteluun tai ajohar-
joitteluun tai ajettaessa muuten moottoriradalla tai yleiseltä 
liikenteeltä suljetulla alueella tai tieosuudella. (Korvausta 
maksetaan kuitenkin vahingosta, joka aiheutuu osallistutta-
essa liikenneopettajan antamaan ajoharjoitteluun talviajon tai 
pimeän ajon kurssilla tai Liikenneturvan ennakoivan ajon kou-
luttajakurssin (EAK) suorittaneen kouluttajan, autokoulun tai 
Suomen moottoripyöräkouluttajat ry:n kouluttajan antamaan 
ja valvomaan ajo-opetukseen.)

•	 siitä, että ajoneuvo on jätetty heitteille
•	 renkaalle sen räjähtämisestä
•	 ydinvahingosta, terrorismista, vallankumouksesta, sodasta,
•	 kapinasta, ammuksesta, miinasta tai muusta sen kaltaisesta 

syystä tai kun ajoneuvo on otettu takavarikkoon tai muusta 
syystä viranomaisen haltuun

•	 jään tai lumen painosta, pakkasesta, sateesta, ruostumisesta, 
syöpymisestä tai hitaasti tapahtuvasta kostumisesta.

Autovakuutuksesta ei korvata vahinkoja, jotka ovat korvattavia ta-
kuun, tavaran virheen tai tuotevastuun perusteella.

Autopalveluvakuutus
Autopalveluvakuutuksesta korvataan vakuutetulla ajoneuvolla jo 
aloitetun matkan keskeytymisestä aiheutuneita ylimääräisiä kuluja, 
esimerkiksi
•	 hinauskustannukset lähimpään korjaamoon, jos ajoneuvoon 

on tullut sellainen vika tai vaurio, ettei matkaa enää voida 
sillä jatkaa

•	 ajoneuvon kuljettajan tai ajoneuvossa olleiden matkustajien 
kuluja matkan jatkamisesta muulla kulkuneuvolla tai yöpymis-
kuluja enintään 200 euroa (Superkasko 500 euroa).

Autopalveluvakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu polt-
toaineen loppumisesta.

Autopalveluvakuutuksen korvaussäännökset myös ulkomailla sat-
tuneissa vahingoissa selviävät vakuutusehdoista. Täsmällisesti ja 
yksityiskohtaisesti autovakuutuksen korvaukset ja niiden rajoituk-
set on selostettu vakuutusehdoissa.

Oikeusturvavakuutus
Oikeusturvavakuutus korvaa vakuutuskirjassa mainitun ajoneu-
von omistajan, haltijan ja kuljettajan välttämättömät ja kohtuulliset 
asianajokulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä 
kyseiseen ajoneuvoon liittyvissä käräjäoikeudessa käsiteltävissä 
riita-, rikos- ja hakemusasioissa Suomessa tai vastaavassa ulko-
maisessa tuomioistuimessa, vakuutusehdoissa mainituin rajoituk-
sin. Vakuutuksesta korvataan esimerkiksi kuljettajan asianajajan 
palkkio, jos virallinen syyttäjä vaatii käräjäoikeudessa kuljettajalle 
rangaistusta liikenneturvallisuuden vaarantamisesta väistämisvel-
vollisuuden laiminlyönnin johdosta. Korvauksen enimmäismäärä 
on merkitty vakuutuskirjaan.
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Oikeusturvavakuutuksesta ei korvata vakuutetun maksettavaksi 
tuomittuja vastapuolen oikeudenkäyntikuluja. Oikeusturva ei kor-
vaa vakuutetun kuluja esimerkiksi, 
•	 jos kyse on elinkeino- tai ansiotoimintaan liittyvistä asioista
•	 jos kyse on liikennelupa-asiasta tai liikenteen luvattomasta 

harjoittamisesta 
•	 jos syyte koskee rattijuopumusta, törkeää rattijuopumusta, 

liikennepakoa tieliikenteessä tai kulkuneuvon luovuttamista 
juopuneelle 

•	 jos syyte koskee törkeää liikenneturvallisuuden vaarantamista, 
ylinopeuteen perustuvaa liikenneturvallisuuden vaarantamista 
tai liikennerikkomusta 

•	 jos kyse on kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta. 

Täsmällisesti ja yksityiskohtaisesti autovakuutuksen korvaukset ja 
niiden rajoitukset on selostettu vakuutusehdoissa. 

Lisäturvat
Lasivakuutus
Lasivakuutuksesta korvataan ajoneuvon ikkunalasiin suoranai-
sesti kohdistuneesta iskusta lasille aiheutunut vahinko, jonka joh-
dosta lasi liikenneturvallisuuden vaatimukset huomioon ottaen on 
uusittava. Tyypillinen korvattava vahinko syntyy vastaantulevan 
ajoneuvon pyörästä singonneesta kivestä.

Lasivakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut yh-
teentörmäyksestä, tieltä suistumisesta tai ajoneuvon kaatumisesta.

Korvausta ei myöskään suoriteta lämpötilaeroista tai kuoppaisella 
tiellä ajamisesta syntyneestä lasin halkeamisesta.

Täsmällisesti ja yksityiskohtaisesti autovakuutuksen korvaukset ja 
niiden rajoitukset on selostettu vakuutusehdoissa.

Rahoitusvakuutus
Rahoitusvakuutuksesta korvataan ajoneuvon vahingoittumisesta 
myyjälle, leasingvuokralleantajalle (ei ns. rent-vuokraus), pan-
tinhaltijan tai autokiinnityksen haltijalle aiheutunut vahinko au-
tovakuutusehdoissa mainituin rajoituksin, jos vahinkoa ei korva-
ta muusta autovakuutuksen esinevakuutuksesta. Rahoitusyhtiöt 
vaativat usein omaisuutensa turvaamiseksi rahoitusvakuutuksen. 
Korvattavia tapahtumia ovat esim. lukitsemattoman ajoneuvon 
varkaus tai veden aiheuttama vahinko, jos ajoneuvoa on kuljetet-
tu veden peittämällä tiellä. Vakuutuksesta korvataan korvaukseen 
oikeutetuille myös vaunuvahinko- ja eläinvakuutuksen mukainen 
vahinko, joka on tapahtunut käytettäessä ajoneuvoa liikenteessä 
ennalta ilmoitettuna seisonta-aikana.

Vakuutus on voimassa enintään niin kauan kuin vakuutuksen pe-
rusosakin ja päättyy aina osamaksuerien tullessa loppuun mak-
setuksi, leasingsopimuksen lakatessa tai autokiinnitystä vastaan 
myönnetyn lainan tullessa loppuun maksetuksi.

Täsmällisesti ja yksityiskohtaisesti autovakuutuksen korvaukset ja 
niiden rajoitukset on selostettu vakuutusehdoissa.

Keskeytysvakuutus
Keskeytysvakuutus voidaan myöntää jatkuvana Super- tai Isokas-
kon lisävakuutuksena määrätyille ajoneuvoluokille. Vakuutuksen 
tarkoituksena on korvata korvattavan vaunuvahingon sekä eläin-, 
ilkivalta-, lasi-, palo- tai varkausvahinkojen johdosta menetetyt 
vakuutetun ajoneuvon käyttöpäivät siltä osin kuin samalta ajalta 
vastaavaa päiväkorvausta ei suoriteta liikenne- tai vastuuvakuu-
tuksesta. Keskeytysvakuutuksesta ei korvata ajoneuvon menetet-
tyjä käyttöpäiviä, kun vahingon syynä on jokin muu kuin edellä 

mainittujen vahinkojen mukainen korvattava vahinkotapahtuma, 
esimerkiksi autopalveluvahinko.

Keskeytysvakuutuksen korvauksena maksetaan euromääräinen 
päiväkorvaus, jonka suuruuden asiakas voi etukäteen valita eri 
ajoneuvoluokista riippuen eri vaihtoehdoista. Päiväkorvauksen si-
jasta asiakkaalla on mahdollisuus saada käyttöön yhteistyökump-
paniltamme yksityiskäyttöinen henkilöauto sijaiskäyttöön tietyillä 
edellytyksillä.

Korvausta ei suoriteta esim. puutteellisesti suoritetun työn uudel-
leenkorjausajalta, korjaamon tilaamien tai maahantuojan toimitta-
mien väärien osien odotusajalta eikä valtakunnallisen työtaistelun 
ajalta. Vaurioituneen, mutta ajokelpoisen ajoneuvon korjaamolla 
seisomisesta ei suoriteta korvausta.

Keskeytysvakuutukseen asiakas voi valita omavastuuajan. Keskey-
tysvakuutuksesta korvataan lunastustapauksessa enintään 14 vuo-
rokauden ja korjattavasta tai anastetusta ajoneuvosta enintään 40 
vuorokauden menetetyt käyttöpäivät. Korvauksesta vähennetään 
omavastuuaika.

Täsmällisesti ja yksityiskohtaisesti autovakuutuksen korvaukset ja 
niiden rajoitukset on selostettu vakuutusehdoissa.

Petosvakuutus
Vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjassa mainittu yleisön käyt-
töön maksusta ilman kuljettajaa luovutettu tai liisattu henkilö- tai 
pakettiauto, matkailuauto- tai perävaunu, jota on sovittu käytettä-
vän vain Suomessa. Vakuutus on voimassa vain
Suomessa.

Petosvakuutuksesta korvataan petoksesta tai kavalluksesta aiheu-
tunut ajoneuvon menetys, kun autoa ei ole palautettu sovittuna 
ajankohtana tai alkuperäisen leasingsopimuksen päättyessä eikä 
ajoneuvoa ole löytynyt 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun rikosil-
moituksen jäljennös on toimitettu vakuutusyhtiöön.

Vakuutus ei ole voimassa, jos vuokralleottajan henkilöllisyydestä 
ei ole varmistuttu ja ennakkomaksua maksettu luotto- tai pankki-
kortilla.

Täsmällisesti ja yksityiskohtaisesti autovakuutuksen korvaukset ja 
niiden rajoitukset on selostettu vakuutusehdoissa.

Hinauspalveluvakuutus
Hinauspalveluvakuutus on lähinnä raskaiden moottoriajoneuvo-
jen lisäturvavakuutus. Sen tarkoituksena on korvata ylimääräisiä 
kuluja, joita aiheutuu, kun jo aloitettu matka keskeytyy mootto-
riajoneuvoon tulleen vian tai vaurion vuoksi. Vakuutuksen koh-
teena on vakuutuskirjassa mainittu moottoriajoneuvo sekä siihen 
vahinkohetkellä kytketty perävaunu. Vakuutus on voimassa kaik-
kialla Euroopassa ja sen ulkopuolisissa vihreän kortin -sopimus-
maissa lukuun ottamatta Venäjän Euroopan ulkopuolisia alueita.

Mikäli moottoriajoneuvon ensimmäisen rekisteriin merkityn käyt-
töönottovuoden ja vakuutuksen alkamisvuoden erotus on alle 15 
vuotta, alkavaan vakuutukseen voidaan myöntää hinauspalvelu-
vakuutus. Niillä moottoriajoneuvoilla, joiden Isokaskoon hinaus-
palveluvakuutus on sisältynyt, hinauspalveluvakuutus päättyy sen 
vakuutuskauden alusta, jolloin käyttöönottovuoden ja uudistuvan 
kauden erotus on yli 15 vuotta. Hinauspalveluvakuutus on voimas-
sa siis vain enintään 15 vuotta vanhoilla ajoneuvoilla.

Hinauspalveluvakuutuksesta korvataan esimerkiksi ajokelvot-
toman moottoriajoneuvon ja siihen kytketyn perävaunun hinaa-
minen lähimpään korjaamoon sekä tielle juuttuneen ajoneuvon 
hinauskuluja. Hinauspalveluvakuutuksen enimmäiskorvaus on 
5 000 euroa.
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Ajoneuvon kuljettajalle korvataan ajoneuvon rikkoutumisen tai 
anastuksen aiheuttamia ylimääräisiä matka- ja yöpymiskustan-
nuksia enintään 200 euroa, jos vahinko sattuu Suomessa ja enin-
tään 1 000 euroa, jos vahinko sattuu muualla vakuutuksen voi-
massaoloalueella.

Hinauspalveluvakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu 
esim. polttoaineen loppumisesta, rengasvauriosta, avainten kato-
amisesta, katkeamisesta tai jäämisestä lukittuun autoon. Hinaus-
palveluvakuutuksesta ei myöskään korvata esim. matkustajan 
kustannuksia, ajoneuvossa eikä siihen kytketyssä perävaunussa 
olevan tavaran lastaus-, purkaus- tai kuljetuskustannuksia, an-
sionmenetystä eikä toiminnan keskeytymisestä aiheutuneita kus-
tannuksia.

Täsmällisesti ja yksityiskohtaisesti autovakuutuksen korvaukset ja 
niiden rajoitukset on selostettu vakuutusehdoissa.

Konerikkokeskeytysvakuutus
Konerikkokeskeytysvakuutus on tarkoitettu takseille. Se korvaa 
käyttöpäiviä, jotka menetetään moottorin, vaihteiston, voimansiir-
tojärjestelmän tai Liikenteen turvallisuusviraston Trafin hyväksy-
män alkolukon äkillisen ja ennalta arvaamattoman, ajamista estä-
vän rikkoutumisen vuoksi.

Vakuutettuna on vakuutuskirjassa mainittu ajoneuvo, ja mene-
tettyjä käyttöpäiviä korvataan enintään vakuutuskirjaan merkitty 
määrä. Vakuutus voidaan myöntää vain alle kolme vuotta vanhoil-
le ajoneuvoille. Niillä ajoneuvoilla, joiden vakuutusyhdistelmään 
konerikkokeskeytysvakuutus on sisältynyt, konerikkokeskeytys-
vakuutus päättyy sen vakuutuskauden alusta, jolloin käyttöön-
ottovuoden ja uudistuvan kauden erotus on yli 3. Konerikkokes-
keytysvakuutus on voimassa siis vain enintään 3 vuotta vanhoilla 
ajoneuvoilla. Vakuutuksen voimassaolo edellyttää, että määräai-
kaishuollot on tehty valmistajan ja maahantuojan ohjeiden mu-
kaan. Päiväkorvausvaihtoehdot ovat 90 ja 180 euroa.

Konerikkokeskeytysvakuutuksesta ei korvata mm. normaalin ku-
lumisen, puutteellisen kunnossapidon, varomattoman käsittelyn, 
määräaikais- tai muiden huoltojen vuoksi menetettyjä käyttöpäiviä.

Täsmällisesti ja yksityiskohtaisesti autovakuutuksen korvaukset ja 
niiden rajoitukset on selostettu vakuutusehdoissa.

Vieraan perävaunun isokaskovakuutus
Kuorma-auton vakuutukseen voidaan liittää lisäturvavakuutuksena 
Vieraan perävaunun isokaskovakuutus. Vakuutuksen tarkoituksena 
on turvata kuorma-autoon kytketyn vieraan omistajan perävaunun 
vahingoittuminen, josta voimassaolevan oikeuden mukaan vakuu-
tuksenottaja olisi korvausvastuussa vahinkotilanteessa. Kyseinen 
lisäturvavakuutus voidaan ottaa puoliperävaunuille, varsinaisille 
perävaunuille, dolly apuvaunuille sekä moduuliyhdistelmille. 
•	Vakuutus voidaan myöntää, mikäli kuorma-auto on Suo-

messa rekisteröity ja siinä on vakuutusyhtiössämme oleva 
liikennevakuutus 

•	Vakuutus on voimassa perävaunun ollessa kytkettynä 
vakuutuksenottajan kuorma-autoon. Vetoautosta irrallaan 
ollessa perävaunu ei ole tämän lisäturvavakuutuksen piirissä 
missään olosuhteissa. 

•	 Suoranaisessa esinevahingossa korvauksen enimmäismäärä 
on vedettävänä olevan perävaunun ennen vakuutustapahtu-
maa ollut käypä arvo. 

Vakuutusturva on isokaskovakuutuksen laajuinen ja siihen nou-
datetaan myös muita autovakuutukseen liittyviä autovakuutus-
ehtojen kohtia. Vakuutuksen omavastuun voi valita muutamasta 
eri vaihtoehdosta. 

Linja-autoille myönnettävä  
Moottoriajoneuvon vastuuvakuutus  
ulkomailla
Linja-autojen liikennevakuutuksen lisäturvavakuutukseksi on 
mahdollista ottaa Moottoriajoneuvon vastuuvakuutus ulkomailla.

Tämän lisäturvavakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutetun 
moottoriajoneuvon Suomen liikennevakuutuslaissa määritellyn lii-
kenteeseen käyttämisestä ulkomailla tämän ajoneuvon matkusta-
jalle tai kuljettajalle aiheutunut henkilövahinko niiden korvausten 
osalta, joita ei korvata Suomalaisesta lakisääteisestä tapaturmava-
kuutuksesta, asianomaiseen maahan laajennetusta Suomalaisesta 
liikennevakuutuksesta tai muusta kuljettajan tai matkustajan hen-
kilövakuutuksesta.

Korvauksen edellytys on, että vakuutetun moottoriajoneuvon kul-
jettaja, haltija tai omistaja on Suomen voimassa olevan vahingon-
korvausoikeuden mukaan korvausvastuussa vahingosta. Vakuutus 
on voimassa Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolisissa Green 
Card -sopimusmaissa sekä Venäjällä. Jokaisessa vahinkotapauk-
sessa korvauksen enimmäismäärä henkilövahingoissa on 1 000 
000 euroa. Vakuutuksenottajalla on jokaisessa vahingossa 2 000 
euron omavastuu. Muilta osin vakuutukseen sovelletaan voimas-
saolevia Toiminnan vastuuvakuutusehtoja.

Moottoriajoneuvon ulkomaan lisävastuuva-
kuutus
Moottoriajoneuvon ulkomaan lisävastuuvakuutus myönnetään 
yritysasiakkaalle, jonka ajoneuvo (henkilö-, paketti-, kuorma-, 
-erikois-, linja- ja matkailuauto sekä moottoripyörä ja taksi) on 
auto- ja liikennevakuutettu yhtiössämme. Vakuutus myönnetään 
laajan (super- tai isokaskon) autovakuutuksen maksullisena lisä-
turvana. Vakuutus on voimassa Euroopan talousalueen (ETA) ul-
kopuolisissa Vihreän kortin (Green Card) -sopimusmaissa lukuun 
ottamatta Irania, Tunisiaa ja Marokkoa.

Vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjassa mainitun moottori-
ajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä ulkomailla ulkopuoliselle 
(kolmannelle osapuolelle) aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, 
josta vakuutettu on kyseisen maan liikennevakuutuslain tai sitä 
vastaavan lain mukaan korvausvastuussa, kun korvausvastuu 
perustuu vakuutuskauden aikana sattuneeseen tekoon tai laimin-
lyöntiin. Korvausta suoritetaan siltä osin, kun vahingon kärsinyt ei 
ole oikeutettu saamaan korvausta liikenne-, tapaturma- tai muusta 
vakuutuksesta tai vastaavasta ulkomaisesta vakuutuksesta, muun 
korvausjärjestelmän tai lain perusteella.

Jokaisessa vahinkotapauksessa enimmäiskorvaus henkilövahin-
goissa on yhteensä enintään 100.000 euroa ja esinevahingoissa 
yhteensä enintään 50.000 euroa. Määriin sisältyvät mahdolliset 
oikeudenkäyntikustannukset. Vakuutukseen sisältyy 1000:n euron 
omavastuu.

Täsmällisesti ja yksityiskohtaisesti autovakuutuksen korvaukset ja 
niiden rajoitukset on selostettu vakuutusehdoissa.

Enimmäiskorvausmäärät  
ja omavastuut
Liikennevakuutus
Henkilövahingoissa ei ole enimmäiskorvausmäärää. Ajoneuvolla 
aiheutetuissa omaisuusvahingoissa on 5 000 000 euron enim-
mäiskorvausmäärä.
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Autovakuutukset
Uusarvolunastettavilla autoilla enimmäiskorvausmäärä on uuden 
vastaavan auton hinta. Muutoin suoranaisessa esinevahingossa 
vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana on vakuu-
tuksen kohteen tai sen osan käypä arvo. Käypänä arvona pide-
tään sitä käteishintaa, mikä vahinkohetken markkinatilanteessa on 
moottoriajoneuvosta tai sen osasta yleisesti saatavissa pidettäessä 
sitä myytävänä tarkoituksenmukaisella tavalla. Käyvällä arvolla ei 
tarkoiteta autoliikkeiden ulosmyyntihintaa, pyyntihintaa eikä vaih-
tohyvitysarvoa vaan sellaista hintaa, jonka useampi ostaja olisi ol-
lut vakuutuksen kohteesta valmis maksamaan.

Henkilö- ja pakettiautojen omavastuut 
Vakuutus Omavastuuvaihtoehto

Liikennevakuutus Ei omavastuuta

Vaunuvahinkovakuutus useita vaihtoehtoja alkaen 200 eurosta

Eläinvakuutus 200 €

Ilkivaltavakuutus 200 €

Palovakuutus 200 €

Varkausvakuutus 200 €

Autopalveluvakuutus ei omavastuuta

Oikeusturvavakuutus 15% kuluista, vähintään 200 €

Kuorma-autojen, linja-autojen, erikoisauto-
jen ja raskaiden perävaunujen omavastuut 
Vakuutus Omavastuuvaihtoehto

Liikennevakuutus Ei omavastuuta

Vaunuvahinkovakuutus 500 - 20 000 €

Eläinvakuutus 500 €

Ilkivaltavakuutus 500 €

Palovakuutus 500 €

Varkausvakuutus 500 €

Oikeusturvavakuutus 15% kuluista, vähintään 200 €

Lisäturvien omavastuut 
Vakuutus Omavastuuvaihtoehto

Keskeytysvakuutus 0, 1, 3 tai 5 vrk

Lasivakuutus 200 €, ei omavastuuta jos lasi korjataan

Rahoitusvakuutus perusvakuutuksen mukaan

Petosvakuutus leasingtapauksissa 10%, vuokrausta-
pauksissa 10-20% vahingon määrästä

Hinauspalveluvakuutus kotimaassa ei omavastuuta,  
ulkomailla 350 €

Konerikkokeskeytys-
vakuutus

1 vrk

Taksin liikennekaskon omavastuut 
Vakuutus Omavastuuvaihtoehto

Liikennevakuutus esinevahingoissa 500, 1000 tai 2000 €, 
henkilövahingoissa ei omavastuuta

Vaunuvahinkovakuutus 500, 1000 tai 2000 €

Eläinvakuutus valitun vaunuvahinkovakuutuksen 
mukainen omavastuu 500, 1000 tai 
2000 €

Ilkivaltavakuutus valitun vaunuvahinkovakutuksen 
mukainen omavastuu 500, 1000 tai 
2000 €

Palovakuutus valitun vaunuvahinkovakutuksen 
mukainen omavastuu 500, 1000 tai 
2000 €

Varkausvakuutus valitun vaunuvahinkovakutuksen 
mukainen omavastuu 500, 1000 tai 
2000 €

Oikeusturvavakuutus 15% kuluista, vähintään 200 €

Kaikissa vakuutusehtojen perusteella korvattavissa vahingoissa 
vakuutetulla on vahinkotapauskohtainen omavastuu. Vakuutus- 
ehdoissa on myös muutamia erityistilanteita, joita ovat mm:

Erityisomavastuu: Yläpuolinen este
Vahingon johtuessa siitä, että ajoneuvo, sen osa tai ajoneuvossa 
oleva kuorma osuu yläpuolella olevaan esteeseen, vakuutuksenot-
tajan omavastuu on 25 prosenttia korvattavan vahingon määrästä, 
vähintään vaunuvahinkovakuutuksen omavastuun  määrä.

Tätä erityisomavastuuta sovelletaan vain kuorma-autoihin (ajoneu-
voluokka N2, N2G, N3, N3G), perävaunuihin (ajoneuvoluokka O3 
ja O4)  sekä linja-autoihin (ajoneuvoluokka M2, M2G, M3,M3G). 

Tätä ehtokohtaa ei sovelleta ajoneuvon kuormana olleen ajoneu-
von omia vaurioita korvattaessa.

Samanaikainen ilkivalta- ja varkausvahinko
Samanaikaisesti vakuutuksen kohteelle aiheutetuissa ilkivalta- ja 
varkausvahingoissa vähennetään vain yksi omavastuu. 

Ajoneuvon sisällä olevaan omaisuuteen kohdistuneeseen Suomes-
sa tapahtuneeseen varkausvahinkoon ei kuitenkaan sovelleta oma-
vastuuta, jos ajoneuvoon on ollut asennettuna ja toimintakuntoon 
kytkettynä Vakuutusyhtiöiden autokorjaustoimikunnan (VAT) hy-
väksymä murtohälytin (ilkivaltavahingoissa omavastuu vähenne-
tään).

Arvioimis- ja  
korvaussäännökset
Korvauksen laajuus
Vapaaehtoisesta autovakuutuksesta korvataan suoranainen esine-
vahinko sekä kustannus ajokelvottomaksi vaurioituneen ajoneu-
von hinaamisesta lähimpään korjaamoon. Esinevahingolla tarkoi-
tetaan sitä, että esine vaurioituu, tuhoutuu tai häviää.

Autovakuutuksesta ei korvata mm. arvonalentumista, korjauksen 
yhteydessä tehtyjä muutos- tai parannustöitä, vahinkoon liittymä-
töntä pesua eikä polttoainetta.

Korjaus
Autovakuutuksesta korvataan ajoneuvon kohtuulliset korjausku-
lut. Korjauskulut eivät ole kohtuulliset, jos ajoneuvon arvo vauri-
oituneena yhdessä arvioitujen korjauskulujen kanssa ylittää ajo-
neuvolla ennen vahinkoa olleen käyvän arvon.

Käypänä arvona pidetään sitä käteishintaa, mikä vahinkohetken 
markkinatilanteessa on moottoriajoneuvosta tai sen osasta ylei-
sesti saatavissa pidettäessä sitä myytävänä tarkoituksenmukaisella 
tavalla. Ajoneuvon käypää arvoa määriteltäessä otetaan huomioon 
ajoneuvon ja sen merkin päivän markkinahinnat, ajoneuvon yksi-
löllinen kunto, varusteet, käyttöönottoaika, vuosimalli, käyttötapa, 
ajetut kilometrit sekä muut hintaan vaikuttavat tekijät.

Korjaukseen tulee käyttää kunnoltaan ja iältään vastaavia käyttö-
kelpoisia osia, jos niitä on saatavissa eikä niiden hankinta viivästy-
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tä korjausta. Vakuutusyhtiö ei ole velvollinen korvaamaan uusilla 
sellaisia vahingoittuneita osia, jotka korjaamalla voidaan saattaa 
tarkoituksensa täyttävään kuntoon. Korvausta laskettaessa otetaan 
huomioon, jos korjaamisen yhteydessä on kuluneita, ruostuneita 
tai syöpyneitä osia uusittu niiden vahingoittumisen takia tai suo-
ritettu sellaisia maalaus-, verhoilu- tai muita töitä, joiden johdosta 
ajoneuvon kunnon voidaan katsoa olennaisesti parantuneen. 

Lunastus käyvästä arvosta
Jos vahingon määräksi arvioidaan yli 60 % vakuutuskohteen käy-
västä arvosta, vakuutusyhtiöllä on oikeus lunastaa vakuutuksen 
kohde käyvästä arvosta. 

Uusarvolunastus
Superkasko
Yksityiskäyttöön rekisteröidyn henkilöauton vahingon määrä Su-
perkaskovakuutuksessa on kuitenkin uuden samanlaisen auton 
käteismyyntihinta vahinkohetkellä tai silloin, kun sitä viimeksi on 
ollut myynnissä, jos
•	 auto on – lukuun ottamatta yhden autoliikkeen enintään 

yhdeksän kuukauden omistus- ja hallintaoikeusaikaa –  
ollut vain vakuutuksenottajan omistuksessa tai hallinnassa ja 
autovakuutettuna siitä asti, kun se ilmoitettiin tai olisi ollut 
ilmoitettava ensimmäisen kerran rekisteröitäväksi 

•	 auton ensirekisteröintipäivästä on kulunut enintään kolme 
vuotta 

•	 autolla ajettu enintään 60 000 kilometriä ja 
•	 vakuutusyhtiön arvioima korjauskustannusten määrä on yli 

50 % uuden samanlaisen ajoneuvon käteismyyntihinnasta. 

Isokasko
Henkilöauton, pakettiauton, matkailuauton, moottoripyörän ja mat-
kailuperävaunun vahingon määrä Isokaskovakuutuksessa on kuiten-
kin uuden samanlaisen ajoneuvon käteismyyntihinta vahinkohetkel-
lä tai silloin, kun sitä viimeksi on ollut myynnissä, jos 
•	 ajoneuvo on – lukuun ottamatta yhden autoliikkeen enintään 

yhdeksän kuukauden omistus- ja hallintaoikeusaikaa – ollut 
vain vakuutuksenottajan omistuksessa tai hallinnassa ja auto-
vakuutettuna siitä asti, kun se ilmoitettiin tai olisi ollut ilmoi-
tettava ensimmäisen kerran rekisteröitäväksi 

•	 ajoneuvon ensirekisteröintipäivästä on kulunut enintään yksi 
vuosi 

•	 ajoneuvolla ajettu enintään 25 000 kilometriä ja 
•	 vakuutusyhtiön arvioima korjauskustannusten määrä on yli 

50 % uuden samanlaisen ajoneuvon käteismyyntihinnasta. 

Muuttotavarana Suomeen tuotuihin ajoneuvoihin, joissa on myyn-
ti- ja käyttörajoitus, ei sovelleta uusarvolunastusehtoa.

Korvauksen suoritustapa
Vakuutusyhtiö täyttää korvausvelvollisuutensa vahingon määrän ja 
korjausmahdollisuuden mukaan joko
•	maksamalla kohtuulliset korjauskustannukset tositteiden mu-

kaan, 
•	maksamalla kertakorvauksena kohtuullisia korjauskustan-

nuksia vastaavan määrän rahana, jos omaisuutta ei korjata, 
vaikka se olisikin mahdollista. Kertakorvauksena maksetaan 
enintään omaisuudella välittömästi ennen vahinkohetkeä ollut 
käypä arvo vähennettynä vahingoittuneen omaisuuden jään-
nöshinnalla.

•	maksamalla vakuutuksen kohteella ennen vahinkoa olleen 
käyvän arvon ja sillä korjaamattomana olevan arvon erotuk-
sen rahana,

•	 lunastamalla vakuutuksen kohteen uusarvosta ja muutoin käy-
västä arvosta ennen vahinkoa, tai

•	 hankkimalla tilalle samanlaisen tai samanarvoisen ajoneuvon 
tai sen osan.

Jos korvaukseen oikeutettu ei halua tilalle hankittavan vastaavaa 
omaisuutta, vaikka se olisikin mahdollista, niin rahakorvauksen 
määrä lasketaan siitä hinnasta, jolla vakuutusyhtiö voisi hankkia 
tilalle vastaavan omaisuuden. Tästä hinnasta tehdään omaisuuden 
iän mukaiset vähennykset. Vakuutusyhtiöllä on oikeus määrätä 
hankintapaikka tai tavarantoimittaja.

Vakuutusyhtiöllä on oikeus määrätä korjaamo tai hankintapaikka ja 
tätä varten vakuutetun tulee ottaa yhteyttä vakuutusyhtiöön.

Vakuutusyhtiö ei vastaa korjauksen tai hankitun tuotteen laadusta, 
vaan vastuu on ao. palvelun tuottajalla tai tavarantoimittajalla.

Lunastamalla korvattavan ajoneuvon tai sen osan omistusoikeus 
siirtyy vakuutusyhtiölle. Lunastettavan ajoneuvon omistusoikeus 
on siirrettävä vakuutusyhtiölle kirjallisesti. Lunastuskorvauksen 
edellytyksenä on, että vakuutusyhtiölle luovutetaan myös ajoneu-
von rekisteröintiasiakirjat ja avaimet sekä avaimet kaikkiin niihin 
laitteisiin, joilla on tarkoitus estää ajoneuvon luvaton käyttö.
Lunastuskorvauksessa vähennetään alennetun tai palautetun au-
toveron määrästä se osa, mikä siitä olisi pantu maksuun, jos ajo-
neuvo olisi myyty vakuutustapahtuman sattumispäivänä. 

Vakuutusyhtiö sitoutuu maksamaan korvauksesta vähennetyn au-
toveron myöhemmin mahdollisesti maksuun pantavan osan. Uus-
arvolunastuskorvauksesta vähennetään palautetun tai alennetun 
autoveron määrä kokonaisuudessaan.

Vakuutuksesta ei suoriteta erillistä korvausta ajoneuvoverosta tai 
vastaavasta verosta, jonka suorittaminen on ajoneuvon käyttä-
misen edellytys. Korvausta ei myöskään suoriteta maksusta, joka 
maksetaan erityiskilpipäätöksestä.

Vakuutusmaksuun vaikuttavat 
tekijät
Henkilöasiakkaiden autovakuutusmaksut hinnoitellaan ajoneuvon 
teknisten tietojen mukaan ja maksut perustuvat maksutaulustoi-
hin. Yritysten autovakuutusmaksut hinnoitellaan riskivastaavasti 
ja ne perustuvat yrityksen asiakastietoihin, vakuutettavan auton 
teknisiin tietoihin ja tietoihin auton kuljettajasta sekä turvallisuus-
järjestelmistä. Vakuutusmaksun suuruuteen vaikuttavat yrityksen 
ikä, kotipaikka, liikevaihtoluokka, oikeudellinen muoto, riskiluok-
ka, toimiala ja auton ajoneuvoryhmä, korityyppi, käyttö, käyttö-
voima, liikennöintialue, liikenneluvan asemapaikka, lisälaitteet, 
merkki, moottorin tilavuus, paikkaluku, paino, teho sekä tieto ajo-
neuvon pääasiallisesta kuljettajasta. 

Lisäksi yritysasiakkailla, jotka ennakoivat ja minimoivat tieliikenne-
riskejä, on mahdollisuus saada alennusta autovakuutusmaksuista 
auton turvallisuusjärjestelmien ja automaattisten sammutusjärjes-
telmien tason mukaan. Yrityksen auto- ja liikennevakuutusmaksu 
voi nousta ja laskea vakuutuskausittain yrityksen tietojen muuttu-
essa tai välittömästi auton tietojen muuttuessa. Tarkistamme tar-
vittaessa vakuutusmaksua vuosittain korvausmenon muutoksen 
perusteella ja muista syistä, jotka on kerrottu yleisissä sopimuseh-
doissa. Vakuutusmaksusta annettavat prosenttialennukset otetaan 
huomioon peräkkäisinä laskutoimituksina. 

Liikennekäytöstäpoisto
Liikennekäytöstäpoiston tultua mahdolliseksi on autojen seison-
ta- ajan käsittely muuttunut. Auton väliaikaisesta käyttämättömyy-
destä tehdään rekisteröinti-ilmoitus ajoneuvorekisteriin, josta tieto 
välitetään liikenne- ja autovakuutuksen liikennekäytöstä poiston 
käsittelyä varten. Erillistä auton seisonta-aikailmoitusta ei siten 
tehdä. Auton rekisteröinti on helppoa ja joustavaa. Asiakas voi 
tehdä auton rekisteröinnin verkkopalvelussa, Osuuspankeissa tai 
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katsastusasemilla. Liikennekäytöstäpoiston aikana autolla ei saa 
ajaa ja autosta ei peritä ajoneuvoveroa.

Liikenteestä poissaoloaikana ovat kaskon osalta voimassa palo-, 
varkaus-, ilkivaltavakuutus, mikäli ne sisältyvät valittuihin turviin. 
Muilta osin vakuutus ei ole voimassa. Tältä ajalta perittävä maksu 
kohdistuu liikenne- ja autovakuutuksen hoitokuluihin sekä voi-
massa oleviin turviin. Ilmoitettuna liikennekäytöstäpoiston aikana 
ei vaunuvahinkovakuutus ole voimassa. Vaunuvahinkovakuutuk-
sesta korvataan kuitenkin liikennekäytöstäpoiston aikana myrs-
kystä tai raekuurosta aiheutuneet vahingot, mikäli vaunuvahinko-
vakuutus sisältyy valittuun vakuutukseen. Myrskyllä tarkoitetaan 
autovakuutusehtojen kohdassa 61.4. määriteltyä tapahtumaa. Kor-
vauksen maksaminen liikennekäytöstäpoiston aikana tapahtuneis-
ta vahingoista edellyttää, että ajoneuvoa ei ole käytetty liikentee-
seen tai muuhun ajoon.

Liikennevakuutus
Bonusjärjestelmän soveltaminen
Henkilöasiakkaiden liikennevakuutuksissa noudatetaan liikenne-
vakuutuslain ja -asetuksen mukaista bonusjärjestelmää, joka on 
kuvattu alla. Liikennevakuutuslain muutoksen myötä 1.1.2017 
henkilöasiakkaan bonus on jatkossa henkilökohtainen autokohtai-
sen bonuksen sijasta. Voit saada oman vahinkohistoriasi mukaisen 
bonuksen myös toiseen autoosi. Vakuutukseen ei sovelleta asetuk-
sen mukaista bonusjärjestelmää, kun
•	 vakuutettava ajoneuvo on rekisteröimisvelvollisuudesta va-

pautettu ajoneuvo, mopo, maastoajoneuvo, perävaunu, trak-
tori, moottorityökone tai museoajoneuvo

•	 vakuutuksenottaja on yritys- ja yhteisötietolaissa (244/2001) 
tarkoitettu yritys- ja yhteisötunnus (y-tunnus) ja vakuutukseen 
on valittu yritysbonus-vaihtoehto.

Ajoneuvon tulee olla vakuutuksenottajan omistuksessa tai hallin-
nassa. Vasemmanpuoleisten nuolien mukaisesti bonus kasvaa va-
hingottomien vuosien jälkeen.

Oikeanpuoleiset nuolet kertovat, miten yksi tai kaksi samalla kau-
della sattunutta korvattua vahinkoa vaikuttaa bonukseen.

Uudeksi vakuutukseksi katsotaan vakuutus, jolla ei ole vapaana 
olevaa aikaisempaa vahinkohistoriaa.

Moottoripyörien uusi vakuutus alkaa +20 %:sta.

Autovakuutus
Bonusoikeudellisista autovakuutuksista annetaan vahingottomi-
en kausien jälkeen bonusta 10 % vuodessa. Superkaskossa bonus 
nousee asteikon yläpäässä 60 prosentista suoraan 70 prosenttiin 
kun taas Isokaskossa bonus nousee asteikon yläpäässä 60 – 65 – 
70 eli Isokaskossa on Superkaskoon verrattuna yksi askelma (bo-
nusluokka 65) enemmän.

Autovakuutukseen voit saada jopa 70 %:n bonuksen.

Autovakuutuksen bonus (Superkasko)
Vasemmanpuoleisten nuolien mukaisesti bonus kasvaa vahingotto-
mien vuosien jälkeen. Oikeanpuoleiset nuolet kertovat samalla kau-
della sattuneiden korvattujen vahinkojen vaikutuksesta bonukseen.

Uudeksi vakuutukseksi katsotaan vakuutus, jolle ei ole siirrettä-
vissä vapaana olevaa aikaisempaa vahinkohistoriaa. Vakuutuksia 
ja vahinkoja koskevan tilastoaineiston perusteella määräytymis-
perusteita ja vakuutusmaksua voidaan muuttaa vahinkoriskiä 
vastaavaksi.

Vakuutusmaksuun  
vaikuttava vahinko
Liikennevakuutus
Vakuutus siirtyy kunkin vakuutuskauden jälkeen vakuutuskaudel-
la korvattujen vahinkojen lukumäärän perusteella bonusluokasta 
toiseen edellä mainitun Liikennevakuutuksen bonus -taulukon 
mukaisesti. Korvattujen vahinkojen lukumäärällä tarkoitetaan sel-
laisten vahinkojen lukumäärää, joiden perusteella vakuutuksesta 
on maksettu korvauksia. Vakuutusmaksuun vaikuttavaksi vahin-
goksi katsotaan sellainen ajoneuvon omistajan, haltijan tai kuljet-
tajan tuottamuksesta tai ajoneuvon puutteellisuudesta aiheutunut 
vahinko, josta vakuutuksenantaja on joutunut suorittamaan va-
hingonkorvausta. Vakuutusmaksuun vaikuttavaksi vahingoksi ei 
katsota vahinkoa, josta on maksettu vahingonkorvaus, jo
•	 korvaus on suoritettu lukittuna taikka lukitussa tai vartioidus-

sa säilytyssuojassa ollutta ajoneuvoa luvatta käytettäessä sat-
tuneesta vahingosta

•	 korvaus on suoritettu vakuutetun ajoneuvon omistusoikeuden 
vaihtumista seuranneen seitsemän päivän aikana sattuneesta 
vahingosta eikä vahinkoa ole aiheuttanut vakuutuksenottaja 
tai hänen kanssaan samassa taloudessa asuva perheenjäsen tai

•	 vakuutuksenottaja on viimeistään vahingonkorvausta seuran-
neen vakuutuskauden kuluessa suorittanut vakuutuksenanta-
jalle korvausta vastaavan rahamäärän. 

Autovakuutus
Vakuutus siirtyy kunkin vakuutuskauden jälkeen vakuutuskaudel-
la korvattujen vahinkojen lukumäärän perusteella bonusluokasta 
toiseen edellä mainitun Autovakuutuksen bonus -taulukon mukai-
sesti. Korvattujen vahinkojen lukumäärällä tarkoitetaan sellaisten 
vahinkojen lukumäärää, joiden perusteella vaunuvahinkovakuu-
tuksesta on maksettu korvauksia.

Tietojen säilyttäminen  
ja siirtäminen
Vakuutusyhtiö säilyttää vakuutuksen voimassaoloaikaa ja vahin-
koja koskevat tiedot viisi vuotta vakuutuksen päättymisvuoden 
jälkeen siten, että nämä vahinkohistoriatiedot voidaan tarvittaessa 

Liikennevakuutuksen bonus

Bonus laskee, jos samalla 
vakuutuskaudella 
- 1 vahinko 
- 2 vahinkoa 

 
          1 vahingoton              
          vakuutusvuosi:

Bonus 
kasvaa

Uusi
vakuutus

70 % 

65 % 

60 % 

55 % 

50 % 

45 % 

40 % 

35 % 

30 % 

25 % 

20 % 

15 % 

10 % 

5 % 

0 % 

0 % 

0 %
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antaa vakuutuksenottajalle ja vakuutuksenottajan suostumuksella 
välittää toiselle vakuutusyhtiölle, elleivät vakuutuksenottaja ja va-
kuutuksenantaja toisin sovi.

Tutustu suojeluohjeisiin  
ja noudata niitä
Suojeluohje on vakuutussopimuksessa, vakuutuskirjassa, vakuu-
tusehdoissa tai muutoin kirjallisesti vakuutuksenottajalle tai va-
kuutetulle annettu määräys, jolla on tarkoitus estää tai rajoittaa 
vahinkoja. Jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu on tahallaan tai 
huolimattomuuttaan jättänyt noudattamatta suojeluohjeita ja lai-
minlyönti on vaikuttanut vahinkoon, korvaus voidaan evätä koko-
naan tai sitä voidaan alentaa.

Suojeluohjeita ovat mm.
•	 Ajoneuvon kuljettajalla tulee olla ajo-oikeus tai ikään perustuva 

oikeus kuljettaa ajoneuvoa. Jos annat ajoneuvon toiselle kulje-
tettavaksi, varmista hänen henkilöllisyytensä ja ajo-oikeutensa.

•	Älä aja sairaana tai väsyneenä. 
•	Ajoneuvon tulee olla määräysten mukaisessa turvallisessa 

kunnossa. Huolehdi esimerkiksi siitä, että renkaat ja jarrut 
ovat säännösten mukaiset. Myös ajoneuvon lukituslaitteiden 
tulee olla suojaustehtävänsä täyttävässä kunnossa. 

•	Ajoneuvon avainten kadotessa on ajonestolaite koodattava 
uudelleen ja ajoneuvon käyttö estettävä esim. mekaanisella 
lukituslaitteella. 

•	 Tielle jäänyt ajoneuvo on ensi tilassa siirrettävä turvalliseen 
säilytyspaikkaan. Ajoneuvoa tulee seisonta-aikana ja muul-
loinkin pitää säännöllisesti silmällä. 

•	Ajoneuvon säilytyssuojassa ei saa käyttää avotulta. 
•	 Lämmitä ajoneuvoa ainoastaan ajoneuvokäyttöön hyväksytyil-

lä laitteilla. 
•	 Konepellin ja moottorin väliseen tilaan ei saa asettaa peitettä. 
•	 Korjattaessa ajoneuvoa hitsaamalla on verhoilu ja muut sytty-

vät rakenteet purettava riittävän laajalta alueelta. 
•	 Järjestä korjauspaikalle vartiointi ja alkusammutuskalusto.
•	 Linja-autot (ajoneuvoluokka M2, M2G, M3, M3G) on varustet-

tava yhdellä (minimissään 6 kg sammutinainetta sisältävällä) 
pakkasen kestävällä sammutinluokan 34 A 233BC kemialli-
sella käsisammuttimella. Suosittelemme linja-autoihin myös 
moottoritilan sammutusaukkoja. Sammuttimet tulee tarkastaa 
ja huoltaa vain Turvatekniikan keskuksen hyväksymällä huol-
tajalla tai huoltoliikkeellä. Huollon jälkeen sammutin tulee 
varustaa tarkastus- ja huoltoetiketillä. Sammuttimet tulee tar-
kastuttaa ainakin kerran vuodessa. 

Täsmälliset suojeluohjeet löytyvät autovakuutusehtojen kohdasta 
23.

Olosuhteinen muutos  
(vaaran lisääntyminen) 

Jos vakuutusyhtiölle vakuutussopimusta päätettäessä ilmoitetuissa 
olosuhteissa tai vakuutuskirjaan merkityssä asiantilassa on tapah-
tunut vahingonvaaraa olennaisesti lisäävä muutos, on vakuutuk-
senottajan ilmoitettava tästä vakuutusyhtiölle.

Ilmoitus on tehtävä mm, jos
•	 ajoneuvo poistetaan rekisteristä 
•	 ajoneuvon käyttötarkoitus muuttuu 
•	 ajoneuvon rakennetta olennaisesti muutetaan esim. asenta-

malla siihen tehokkaampi moottori tai vahvistamalla alkupe-
räistä korirakennetta turvakaarilla tms. 

•	 ajoneuvoa ryhdytään käyttämään kilpailu-, harjoitus- tai ko-
keilutarkoituksiin 

•	 ajoneuvon kotipaikkakunta muuttuu tai ajoneuvoa käytetään 
pääasiassa ulkomailla. 

Ilmoitus muutoksesta on tehtävä viipymättä ja viimeistään yleisissä 
sopimusehdoissa kohdassa 5.2 mainitun ajan kuluessa. Samassa 
ehtokohdassa on määrätty seuraamukset ilmoitusvelvollisuuden 
laiminlyönnistä. (Yrityksiin ja yhteisöihin sovelletaan yleisten sopi-
musehtojen kohtaa 5.2.1 ja kuluttajiin ja kuluttajiin rinnastettaviin 
elinkeinonharjoittajiin kohtaa 5.2.2).

Jos vahinko sattuu
Toimintaohjeet
Ajoneuvon kuljettaja on vahingon sattuessa tai välittömästi uhates-
sa velvollinen huolehtimaan vahingon rajoittamisesta tai torjumi-
sesta sekä osallistuttava vahingon selvittelyyn. Korvausta voidaan 
alentaa tai se voidaan evätä, jos vakuutuksenottaja tai häneen sa-
mastettava laiminlyö näitä velvollisuuksia. Merkitse aina vahinko-
paikalla muistiin vastapuolen ajoneuvon rekisterinumero, vakuu-
tusyhtiö sekä kuljettajan ja mahdollisten todistajien henkilötiedot. 
Tee viipymättä kirjallinen vahinkoilmoitus sekä varaa vakuutusyh-
tiölle tilaisuus tarkastaa ajoneuvo ennen sen korjaamista. Ennen 
vakuutusyhtiön korvauspäätöstä ajoneuvon omistaja tai haltija 
vastaavat vahingosta aiheutuneista kustannuksista. 
 
Palo-, varkaus- ja ilkivaltavahingosta sekä yhteentörmäyksestä 
muun hirvieläimen kuin poron kanssa on vakuutuksenottajan heti 
ilmoitettava vahinkopaikkakunnan poliisiviranomaiselle. Ulko-
mailla anastetusta tai kateisiin jääneestä ajoneuvosta on ilmoitet-
tava myös Suomen poliisiviranomaisille. 

Autohätäpalvelu päivystää 24 tuntia  
joka päivä – soita 010 253 0012
Mitä tehdä jos auto sammuu keskellä yötä korpitaipaleella? Entä 
jos auto on varastettu? Tai milloin pitää kutsua poliisi onnetto-
muuspaikalle? 
Tämäntapaisissa pulmissa sinua auttaa Autohätäpalvelu, olitpa 
missä päin maailmaa tahansa. Ulkomailta soitettaessa numero on 
+358 10 253 0012. Jos autovahinko sattuu ulkomailla, voit soittaa 
myös SOS Internationalin suomenkieliseen palvelunumeroon +45 
70 105 054. Palvelu toimii 24 tuntia joka päivä. Talleta nämä nu-
merot puhelimeesi. 

Korvausten hakeminen
Kun olet syyllinen liikennevahinkoon, toimita viipymättä meille 
vahinkoilmoitus, josta selviää tiedot syyttömän osapuolen ajoneu-
vosta ja mahdollisista muista vahingoista ja vahinkoa kärsineistä 
henkilöistä. Syyttömän osapuolen ajoneuvon vahingot tarkastaa 
yhtiömme autovahinkotarkastaja, joka määrittelee korvauksen 
määrän. Voit hakea omista ja ajoneuvosi matkustajien henkilöva-
hingoista korvausta aina myös liikennevakuutuksestasi sekä oman 
ajoneuvosi vahingoista omasta kaskovakuutuksestasi. 

Korvauspäätöksestä valittaminen
Lisäselvitystä vahingosta saa vahingon korvanneelta käsittelijältä. 
Yhdessä käsittelijän kanssa voit mm. varmistaa, että kaikki 
asian ratkaisemiseksi tarvittavat tiedot on toimitettu vakuutusyhti-
öön. Mikäli tämänkin jälkeen olet tyytymätön tehtyyn ratkaisuun, 
voit tehdä oikaisupyynnön asiakasasiamiehelle. Tämä on korvaus-
osastosta riippumaton elin, jonka tehtävänä on ratkaista vahinkoon 
liittyvien päätösten oikeellisuus mahdollisimman nopeasti. 

Asiakasasiamiehemme tavoitat sähköpostitse asiakasasiamies@
op.fi
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Valitusasian voi saattaa myös eri lautakuntien tai muiden mahdol-
listen muutoksenhakuelinten käsiteltäväksi. Vahinkoon liittyvistä 
muutoksenhakumahdollisuuksista voi tiedustella vakuutusyhtiös-
tä tai tutustua materiaaliin, joka löytyy osoitteesta 
op.fi > Yritykset ja yhteisöt > Vakuutukset ja riskienhallinta > 
Vahinkoapu ja korvauksen hakeminen > Oletko eri mieltä pää-
töksestä? 

Henkilötietojen käsittely
Yhtiömme käsittelee asiakkaidensa henkilötietoja vakuutusasioi-
den hoitamiseksi henkilötietolain ja vakuutuslainsäädännön mu-
kaisesti ja huolehtii asiakkaidensa yksityisyyden suojan toteutu-
misesta henkilötietojen käsittelyssä. Tietoja hankitaan asiakkaalta 
itseltään, hänen valtuuttamiltaan tahoilta, julkisista viranomaisten 
ylläpitämistä rekistereistä sekä luottotietorekisteristä. 
 
Yhtiömme käyttää asiakasrekisteriään myös asiakkailleen suun-
nattavaan markkinointiin. Emme luovuta asiakasta koskevia tie-
toja sivullisille ilman asiakkaan suostumusta ellei tietojen luovut-
taminen perustu lain säännökseen. 

 
Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä saat Osuuspankista, pal-
velunumeroistamme sekä internetistä, jossa voit tutustua myös 
henkilörekisterien rekisteriselosteisiin. 

Vahinkorekisteri
Vakuutusyhtiöillä on yhteinen vahinkovakuutuksia koskeva tieto-
järjestelmä, josta voidaan korvauskäsittelyn yhteydessä tarkistaa 
eri yhtiöille ilmoitettuja vahinkoja. Järjestelmän tarkoituksena on 
torjua vakuutusyhtiöihin kohdistuvaa rikollisuutta. 

Ota yhteyttä
OP vakuutus- ja korvauspalvelu 0303 0303

Ammattiliikenne, A-Vakuutuksen palvelunumero 0304 0506


