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Liikenne- ja kriisiturvavakuutus
Vakuutusta koskevat tiedot sisältävä asiakirja

Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä?
Liikennevakuutus on lakisääteinen moottoriajoneuvolle otettava vakuutus, joka kattaa moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä 
aiheutuneet henkilö- ja esinevahingot. Autoille ja moottoripyörille on liikennevakuutuksessa bonusjärjestelmä, jonka mukaan annetaan 
maksualennusta vahingottomien vakuutuskausien perusteella 80 %:iin asti. Bonusluokka nousee jokaisen vahingottoman vuoden jälkeen 
tai laskee korvattavan vahingon takia vakuutusehdoissa ja tuoteoppaassa esitettyjen bonustaulukoiden mukaisesti.
Kriisiturvavakuutus on lisäturvaa antava vapaaehtoinen vakuutus liikennevakuutuksen kanssa.

Mitä vakuutus kattaa? Mitä vakuutus ei kata?

Onko vakuutusturvalle 
mitään rajoitteita?

Liikennevakuutus
 ✓ korvaa moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheu-
tuneet henkilövahingot ilman enimmäiskorvausta.

 ✓ korvaa ulkopuoliselle aiheutuneita omaisuus vahinkoja.
 ✓ korvaa ajoneuvon yhteentörmäystilanteessa syyttömän osa-
puolen ajoneuvon vahinkoja.
Omaisuusvahingoissa korvauksen enimmäismäärä on 5 mil-
joonaa euroa kutakin vahingosta vastuussa olevaa liikenne-
vakuutusta kohden.

• Kriisiturvavakuutus eli lisäturva onnettomuuksien varalta
 ✓ Tapaturmainen kuolema – korvaa 15 000 euroa, kun 
vakuutuksenottaja kuolee liikennevahingon seurauksena 
vakuutetun ajoneuvon ollessa osallisena vahingossa. Korvaus 
maksetaan omaisille tai vakuutuksenottajan määräämälle 
edunsaajalle.

 ✓ Kriisiterapia – korvaa kustannuksia lääkärin tai psykologin 
vakuutetulle antamasta kriisiterapiasta, jonka lääkäri on 
määrännyt. Korvaus on enintään 1 500 euroa.

 ✓ Matka- ja yöpymiskulut – korvataan enintään kahden 
vakuutetun matkakuluja yhden kerran kotipaikkakunnalta 
loukkaantuneen vakuutetun hoitopaikkakunnalle ja takaisin 
yöpymiskuluineen. Korvaus on enintään 1 000 euroa.

 ✓ Kotiapu – korvataan henkilövahingon johdosta vakuutetulle 
tarpeellisen kotiavun kustannuksia. Korvaus on enintään 
500 euroa.

 ✓ Toipumiskorvaus – korvataan vahingossa loukkaantuneen 
vakuutetun tervehtymistä edistäneitä toimia, enintään 
100 euroa.

Liikennevakuutus
 U Liikennevakuutuslaissa määrätään, mitä vakuutus ei kata. 
Liikennevakuutuksesta ei korvata esimerkiksi vahinkoja omalle 
ajoneuvollesi, eikä ajoneuvossasi olevalle omaisuudelle.

Kriisiturvavakuutus
 U Vakuutuksesta ei korvata kuluja, jotka eivät ole seurausta 
liikennevahingon aiheuttamasta henkilövahingosta.
 U Vakuutuksesta ei makseta korvausta, jos vahinko on aiheutet-
tu tahallisesti. Korvausta voidaan alentaa tai se voidaan evätä, 
jos vahinko on aiheutettu törkeästä huolimattomuudesta

Liikennevakuutuslaissa määrätään korvausrajoitteista. Korvausta 
ei makseta esimerkiksi:
 ! jos vahinkoa kärsinyt ajoneuvon kuljettaja on aiheuttanut 

vahingon alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen 
alaisena tai näiden yhteisvaikutuksesta, hänelle maksettavaa 
korvausta voidaan alentaa tai korvaus voidaan evätä.

 ! tahallisesti itselle aiheutettua henkilövahinkoa ei korvata.
 ! törkeällä huolimattomuudella itselle aiheutetusta henkilöva-

hingosta maksettavaa korvausta voidaan alentaa tai korvaus 
voidaan evätä.

Kriisiturvavakuutus
 ! Korvausta kuolemasta ei makseta, jos vakuutettu kuolee sen 

jälkeen, kun tapahtumasta on kulunut yksi vuosi.
 ! Kriisiterapia on aloitettava ja annettava kuuden kuukauden 

kuluessa vakuutustapahtumasta.

Täydelliset ennen sopimuksen tekoa annettavat ja sopimusta koskevat tiedot tuotteesta ovat tuoteselosteessa ja vakuutuskirjassa.

• Yritys: Pohjola Vakuutus Oy, 1458359-3, Helsinki, Suomi • Tuote: Liikenne- ja Kriisiturvavakuutus
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Missä vakuutusturva on voimassa?

Mitkä ovat velvoitteeni?

Kuinka ja milloin suoritan maksun?

Milloin vakuutusturva alkaa ja päättyy?

Miten irtisanon sopimuksen?

Liikennevakuutus on voimassa
 ✓ Euroopan talousalueen maissa ja Sveitsissä. Näissä maissa vahinko korvataan joko vahinkopaikan lakien mukaan tai Suomen liiken-
nevakuutuslain mukaan, jos sen mukainen turva on parempi.

 ✓ vihreän kortin sopimusmaissa lukuunottamatta Kosovoa, Kyproksen pohjoisosaa ja Vuoristo-Karabahia. Vihreän kortin sopimusmais-
sa aiheuttamasi vahinko korvataan sen maan lainsäädännön mukaan, jossa vahinko sattui.
• Korvaussummat ja -käytännöt saattavat olla kuljettajalle ja matkustajille riittämättömiä. Esimerkiksi Venäjälle matkustaessasi 

suosittelemme, että sinulla ja ajoneuvossasi matkustavilla on matkustaja- ja tapaturmavakuutus.
Kriisiturvavakuutus on voimassa

 ✓ Suomessa.

• Vakuutusta haettaessa tulee antaa oikeat tiedot ajoneuvon omistajista ja haltijoista sekä ajoneuvon käyttötarkoituksesta.
• Jos vakuutussopimusta tehtäessä annetuissa tai vakuutuskirjaan merkityissä tiedoissa tapahtuu olennaisia muutoksia, niistä tulee 

ilmoittaa vakuutusyhtiölle.
• Korvausta hakiessa tulee antaa pyydetyt tiedot.

Vakuutusmaksu on maksettava eräpäivään mennessä. Erikseen voidaan sopia, maksetaanko vuosimaksu kerralla vai useammassa 
erässä. Joissakin tilanteissa edellytetään, että ensimmäisen vakuutuskauden maksu maksetaan etukäteen.

Liikennevakuutuksen on oltava voimassa jo ajoneuvoa rekisteröitäessä. Liikennevakuutus tulee voimaan aikaisintaan silloin, kun sitä on 
haettu. Liikennevakuutus on voimassa toistaiseksi, ellei se pääty liikennevakuutuslain edellyttämällä tavalla.
Kriisiturvavakuutus on voimassa enintään yhtä kauan kuin liikennevakuutus, jonka kanssa se on myönnetty. Vakuutus alkaa aikaisintaan 
siitä päivästä, kun sitä on haettu. Kriisiturvavakuutus päättyy, kun vakuutuksenottaja irtisanoo turvan. Myös vakuutusyhtiöllä on tietyissä 
tilanteissa oikeus irtisanoa Kriisiturvavakuutus.

Voit irtisanoa liikennevakuutuksen, kun
• liikennekäytöstä poistettua ajoneuvoa ei käytetä liikenteessä.
• rekisteröimätöntä ajoneuvoa ei käytetä liikenteessä.
• ajoneuvo on anastettu ja siitä on tehty ilmoitus poliisille ja vakuutusyhtiölle.
Liikennevakuutus päättyy ilman irtisanomista, jos otat liikennevakuutuksen toisesta vakuutusyhtiöstä, myyt ajoneuvon ja siitä on toimi-
tettu vakuutusyhtiölle tieto, tai poistat ajoneuvon lopullisesti tieliikenteestä.
Kriisiturvavakuutuksen voit irtisanoa milloin tahansa.
Irtisanomisen voi tehdä verkkopalvelussa tai toimittamalla muun kirjallisen irtisanomisilmoituksen vakuutusyhtiölle. Puhelimitse et voi 
irtisanoa vakuutusta.


