Kaskovakuutukset
Vakuutusta koskevat tiedot sisältävä asiakirja
Yritys: OP Vakuutus Oy, 1458359-3, Helsinki, Suomi

Tuote: Super-, Kevyt-, Iso- ja Osakasko

Täydelliset ennen sopimuksen tekoa annettavat ja sopimusta koskevat tiedot tuotteesta ovat tuoteoppaassa, vakuutusehdoissa ja vakuutuskirjassa.

Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä?
Kaskovakuutukset ovat vapaaehtoisia vakuutuksia ajoneuvollesi. Katso eri kaskojen laajuudet tämän esitteen kolmannen sivun taulukosta.

Mitä vakuutus kattaa?
Kaskovakuutuksesta korvaamme ajoneuvollesi tai sen varusteille
aiheutuvia vahinkoja enintään käypään arvoon asti.

Mitä vakuutus ei kata?
x

Vakuutuksista ei makseta korvausta, jos vahinko on aiheutettu tahallisesti. Korvausta voidaan alentaa tai se
evätä, jos vahinko on aiheutettu törkeästä huolimattomuudesta, ajoneuvolla ajetaan alkoholin tai muun huumaavan aineen alaisena tai ilman ajo-oikeutta.

x

Oikeusturvasta ei korvata maksettavaksesi tuomittuja tai
sovittuja vastapuolen oikeudenkäyntikuluja.

x

Ulkomaan vastuusta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu
vakuutetulle itselleen tai hänen haltuunsa uskotulle omaisuudelle.

Kaskojen turvia ovat:
•

Kolarointi - korvaa esimerkiksi kolari-, suistumis- ja
myrskyvahinkoja
Eläinkolari - korvaa törmäyksen eläimen kanssa
Palo - korvaa ajoneuvosi palovahingon
Varkaus - korvaa lukitun ajoneuvon murtovahingon sekä
luvattoman käytön tai sen yrityksen
Oikeusturva - korvaa asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja
10 000 euroon asti
Ulkomaan vastuu – korvaa vahingonkorvausvastuun ETAalueen ulkopuolella liikennevahingon syyllisenä osapuolena. Enimmäiskorvaus henkilövahingossa on 100 000 ja
esinevahingossa 50 000 euroa

•

Ilkivalta - korvaa ilkivallalla aiheutettuja vahinkoja

•

Autopalvelu/Hinaus – korvaa hinaus- ja matkakuluja matkan keskeytyessä ajoneuvosi vian, vaurion tai luvattoman
käytön vuoksi

•

Pysäköinti - korvaa tuntemattoman osapuolen törmäysvahinkoja pysäköidylle ajoneuvollesi

•

Lasi - korvaa, kun ajoneuvon ikkunalasi rikkoutuu siihen
suoraan osuneesta iskusta

•

•

Keskeytys henkilöautolle – korvaa sijaisauton, kun autosi
on korjattavana teknisen vian takia, ja sijaisauton tai
päiväkorvauksen, kun autosi on korjattavana vakuutuksesta
korvattavan kaskovahingon takia
Keskeytys matkailu-, paketti- ja kuorma-autolle sekä
moottoripyörälle – korvaa valitsemasi päiväkorvauksen,
kun ajoneuvosi on korjattavana vakuutuksesta korvattavan
kaskovahingon takia

•

Superlunastus/Parempi lunastuskorvaus – korvaa autosi
käteismyyntihinnan, kun korjaus maksaa yli 50 % uuden
vastaavan auton hinnasta

•

Uusarvo – korvaa moottoripyöräsi käteismyyntihinnan, kun
korjaus maksaa yli 50 % uuden vastaavan pyörän hinnasta

•

Rahoitus - korvaa esimerkiksi ajoneuvosi velan rahoittajalle, jos vahinko ei ole ehtojen mukaan korvattava.
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Onko vakuutusturvalle
mitään rajoitteita?
Kaskot eivät korvaa esimerkiksi
valmistusviasta, kulumisesta, puutteellisesta kunnossapidosta tai varomattomasta käsittelystä johtuvia vahinkoja
vahinkoa, jonka puutteellinen öljyn tai jäähdytysnesteen
kierto tai väärä polttoaine aiheuttaa
jos generaattorissa, sähkömoottorissa, akussa tai muussa
sähkölaitteessa tapahtuu oikosulku ja ne vahingoittuvat
vahinkoa, jos sen aiheuttaa ajoneuvossa oleva kuorma,
henkilö, eläin tai esine
veden aiheuttamaa vahinkoa, jos ajoneuvolla ajetaan veden
kokonaan tai osittain peittämällä tiellä tai alueella
vahinkoa, jos se tapahtuu kilpailussa, kilpailun harjoittelussa
tai moottoriradalla
matkapuhelinta, irrallista soitinlaitetta, kilpailukäyttöön
tarkoitettuja varusteita ja rakenteita, koriste- ja erikoismaalausta ja teippausta
vahinkoa, joka on korvattava takuun, tavaran virheen tai
tuotevastuun perusteella.

Missä vakuutusturva on voimassa?
Kaskot ovat voimassa kaikkialla Euroopassa ja sen ulkopuolisissa vihreän kortin sopimusmaissa seuraavia poikkeuksia lukuun ottamatta:
ʸʸ

Venäjällä kaskot ovat voimassa vain Venäjän Euroopan puoleisella alueella.

ʸʸ

Henkilöautojen ja moottoripyörien varkausturva ei ole voimassa Venäjällä, Valko-Venäjällä, Ukrainassa eikä Moldovassa, ellei siitä ja
voimassaoloalueen erityisehdoista ole erikseen sovittu. Rajoitus ei kuitenkaan koske matkailuautoja.

ʸʸ

Henkilöautojen ja moottoripyörien Osakaskon varkausturva ei ole voimassa Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Venäjällä,
Valko-Venäjällä, Ukrainassa ja Moldovassa.

ʸʸ

Osakaskon autopalveluturva on voimassa vain Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa sekä näiden maiden välisissä kuljetuksissa.

ʸʸ

Kaskojen ulkomaan vastuu on voimassa Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolisissa vihreän kortin sopimusmaissa lukuun
ottamatta Irania, Tunisiaa ja Marokkoa.

Mitkä ovat velvoitteeni?
ʸʸ

Vakuutusta haettaessa tulee antaa oikeat tiedot ajoneuvon omistajista ja haltijoista sekä ajoneuvon käyttötarkoituksesta.

ʸʸ

Vakuutusyhtiölle tulee ilmoittaa, jos vakuutussopimusta tehtäessä annetuissa tai vakuutuskirjaan merkityissä tiedoissa on puutteita
tai on tapahtunut olennaisia muutoksia.

ʸʸ

Vakuutusyhtiön antamia suojeluohjeita vahinkojen torjumisesta ja rajoittamisesta tulee noudattaa.

ʸʸ

Korvausta hakiessa tulee antaa pyydetyt tiedot.

Kuinka ja milloin suoritan maksun?
Vakuutusmaksu on maksettava eräpäivään mennessä. Erikseen voidaan sopia, maksetaanko vuosimaksu kerralla vai useammassa erässä.

Milloin vakuutusturva alkaa ja päättyy?
Vakuutus alkaa aikaisintaan siitä päivästä, kun sitä on haettu. Vakuutusturva päättyy, kun vakuutuksenottaja irtisanoo vakuutusturvan tai
kun vakuutusyhtiö on maksanut korvauksen ajoneuvon lunastuksesta. Myös vakuutusyhtiöllä on tietyissä tilanteissa oikeus irtisanoa
vakuutusturva. Jos vakuutettu ajoneuvo siirtyy muulle uudelle omistajalle kuin vakuutuksenottajalle itselleen tai tämän kuolinpesälle,
tämän ajoneuvon vakuutus päättyy.

Miten irtisanon sopimuksen?
Voit irtisanoa vakuutuksen tai siihen liitetyn turvan milloin vain verkkopalvelussa tai toimittamalla muun kirjallisen irtisanomisilmoituksen
vakuutusyhtiölle. Puhelimitse et voi irtisanoa vakuutusta.

Kaskojen vertailu

Turva

Henkilö, paketti- ja kuorma-auto (max. 6.000 kg)

Muut ajoneuvot *)

Superkasko

Kevytkasko

Osakasko

Isokasko

Osakasko

Uudelle tai
uudehkolle autollesi,
jonka ikä on 0–15 v.

Käytetylle tai
enintään 15 000
euron arvoiselle
autollesi, jonka ikä on
6–19 v.

Autollesi johon
et tarvitse turvaa
kolaroinnin varalta.
Auton ikä voi olla
0–25 v.

Uudelle tai
uudehkolle
ajoneuvollesi, jonka
ikä on 0–15 v.

Ajoneuvollesi, johon
et tarvitse turvaa
kolaroinnin varalta.
Ajoneuvosi ikä voi
olla 0–25 v.

Kolarointi
Varkaus
Eläinkolari
Palo
Oikeus
Ulkomaan vastuu
Ilkivalta

Valittavissa**

Autopalvelu/
Hinaus

Valittavissa**

Valittavissa
· mopoautolle
Sisältyy
· moottoripyörälle
· matkailuautolle
· mopoautolle

Pysäköinti

Valittavissa
· henkilöautolle

Valittavissa
· moottoripyörälle
· matkailuautolle

Lasi

Valittavissa

Valittavissa
· matkailuautolle

Keskeytys/
Sijaisauto
henkilöautolle

Valittavissa

Valittavissa
· moottoripyörälle
· matkailuautolle

Superlunastus/
Uusarvo

Valittavissa

Valittavissa
· moottoripyörälle

Rahoitus

Valittavissa

Valittavissa

Valittavissa
· moottoripyörälle
· matkailuautolle
· mopoautolle

Valittavissa

(*) Muita ajoneuvoja ovat:
•

Rekisteröity moottoripyörä, jota käytät tieliikenteessä

•

Mopoauto

•

Mönkijä

•

Matkailuperävaunu

•

Matkailuauto, enintään 6 000 kg

•

Mopo

•

Moottorikelkka

•

Perävaunu, enintään 3 500 kg

•

Rekisteröimättömän moottoripyörän voit vakuuttaa liikennevakuutuksen lisäksi Osakaskolla ilman edellä kuvattuja valinnaisia lisäturvia.

•

Traktorin, jonka ikä on 0–50 v. ja joka ei ole tuotantokäytössä, voit vakuuttaa palon, varkauden ja oikeusturvavahingon varalta.

**kun ostat verkkokaupasta sisältyy Osakaskoon

