Autovakuutus
Vakuutusta koskevat tiedot sisältävä asiakirja
Yritys: OP Vakuutus Oy, 1458359-3, Helsinki, Suomi
A-Vakuutus Oy, 1715947-2, Helsinki, Suomi

Tuote: Autovakuutus

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

Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä?
Autovakuutus on vapaaehtoinen ajoneuvovakuutus eli kasko yritysten, julkisyhteisöjen, ammatinharjoittajien ja yksityishenkilöiden ajoneuvoille. Kasko
korvaa ajoneuvolle aiheutuneita vahinkoja. Kaskon voi valita useasta eri laajuisesta vaihtoehdosta moottoriajoneuvon tyypin ja tarpeen mukaan. Rahoitetun henkilö- tai pakettiauton voit halutessasi vakuuttaa myös Rahoituskaskolla tai yrityksen leasingrahoitetun henkilö- tai pakettiauton Yritysajoneuvoturvalla.

Mitä vakuutus kattaa?
Autovakuutus korvaa ajoneuvollesi tai sen varusteille aiheutuneita vahinkoja enintään käypään arvoon asti. Vahinkoja korvataan
vakuutukseen liitettyjen turvien mukaisesti.
Eläinvakuutus – korvaa eläimeen törmäämisestä aiheutuneita vahinkoja.
Varkausvakuutus - korvaa lukitun ajoneuvon murtovahinkoja sekä luvattoman käytön tai sen yrityksen aiheuttamia
vahinkoja.

Mitä vakuutus ei kata?
Autovakuutus ei korvaa esimerkiksi
kuluja, joiden varalta sinulla ei ole voimassaolevaa turvaa
valmistusviasta, kulumisesta, puutteellisesta kunnossapidosta, varomattomasta käsittelystä tai ajoneuvon
heitteillejätöstä johtuvia vahinkoja
ajoneuvon kuorman tai ajoneuvon sisällä olevan esineen,
henkilön tai eläimen aiheuttamaa vahinkoa

Palovakuutus – korvaa irtipäässeen tulen tai ajoneuvon
sähkölaitteen oikosulun aiheuttamia vahinkoja.

veden aiheuttamaa vahinkoa, jos ajoneuvolla ajetaan
veden kokonaan tai osittain peittämällä alueella

Autopalveluvakuutus – korvaa hinauksesta ja matkan
jatkamisesta aiheutuneita kuluja, kun matkasi keskeytyy
ajoneuvon vian tai vaurion vuoksi.

vahinkoa, jonka puutteellinen öljyn tai jäähdytysnesteen
kierto tai väärä polttoaine aiheuttaa

Oikeusturvavakuutus - korvaa asianajokuluja riita-, rikosja hakemusasioissa, jotka liittyvät ajoneuvon omistamiseen,
kuljettamiseen ja hallintaan.

muun ajoneuvon kuin moottorikelkan tai mönkijän jäihin
uppoamista muualla kuin tieviranomaisten turvallisuusmääräykset täyttävällä ja yleiseen käyttöön avatulla
talvitiellä
ajoneuvon tai sen osan liian kovasta rasituksesta tai
ylikuormittamisesta aiheuttunutta vahinkoa

•

Vaunuvahinkovakuutus – korvaa törmäyksestä, tieltä
suistumisesta tai muusta ajoneuvoa ulkopuolelta vahingoittavasta syystä aiheutuneita vahinkoja.

•

Keskeytysvakuutus – korvaa vaunu-, hirvi-, ilkivalta-, lasi-,
palo- ja varkausvahinkojen vuoksi menetetyt käyttöpäivät.

•

Ilkivaltavakuutus – korvaa vahinkoja, kun ulkopuolinen
tekee tahallaan ilkivaltaa ajoneuvollesi.

•

Lasivakuutus – korvaa ajoneuvon ikkunalasiin osuneen
iskun aiheuttamia vahinkoja.

•

Osamaksu-, leasing- ja autokiinnitysvakuutus - korvaa
ajoneuvon vahingoittumisesta työkoneen myyjälle, vuokralleantajalle tai pantin tai autokiinnityksen haltijalle aiheutuneita vahinkoja.

vahinkoa, jotka ovat korvattavia takuun, tavaran virheen
tai tuotevastuun perusteella.

•

Petosvakuutus – korvaa petoksesta tai kavalluksesta aiheutuneen yleisön käyttöön luovutetun ajoneuvon menetyksen.

•

Hinauspalveluvakuutus – korvaa kuluja, kun raskaan moottoriajoneuvon matka keskeytyy vian tai vaurion vuoksi.

Onko vakuutusturvalle
mitään rajoitteita?

•

Konerikkokeskeytysvakuutus – korvaa taksiajoneuvon
äkillisen ja ennalta arvaamattoman rikkoutumisen vuoksi
menetettyjä käyttöpäiviä.

•

Vieraan perävaunun isokaskovakuutus – korvaa kuormaautoon kytketyn vieraan omistajan perävaunun vahinkoja.
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renkaalle sen räjähtämisestä aiheutunutta vahinkoa
vahinkoa, joka aiheutuu kilpailussa, kilpailun harjoittelussa tai moottoriradalla tai yleiseltä liikenteeltä suljetulla
alueella tai tieosuudella
jään tai lumen painon, pakkasen, sateen, ruostumisen,
syöpymisen tai hitaasti tapahtuvan kostumisen aiheuttamaa vahinkoa

Voimme pienentää korvausta tai jättää sen kokonaan maksamatta, jos vahinko on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä
huolimattomuudella.
Alennamme korvausta tai epäämme korvauksen, jos
ajoneuvolla ajetaan alkoholin tai muun huumaavan aineen
alaisena tai ilman ajo-oikeutta.

Missä vakuutusturva on voimassa?
Autovakuutus on voimassa kaikkialla Euroopassa ja sen ulkopuolisissa Green Cardin eli vihreän kortin sopimusmaissa seuraavia
poikkeuksia lukuun ottamatta:
- Venäjällä vakuutus on voimassa vain Venäjän Euroopan puoleisella alueella.
- Yksityiskäyttöisten henkilöautojen ja moottoripyörien Super- tai Isokaskon varkausvakuutus ei ole voimassa Venäjällä, ValkoVenäjällä, Ukrainassa eikä Moldovassa, ellei siitä ja voimassaoloalueen erityisehdoista ole erikseen sovittu.
- Osakaskon varkausvakuutus ei ole voimassa Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Venäjällä, Valko-Venäjällä, Ukrainassa eikä
Moldovassa. Osakaskon varkausvakuutuksen voimassaoloaluetta ei voi erikseen sopimalla laajentaa.
- Osakaskon autopalveluvakuutus on voimassa vain Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa sekä näiden maiden välisessä
kuljetuksessa.

Mitkä ovat velvoitteeni?
-

Vakuutusta haettaessa tulee antaa oikeat tiedot, kuten esimerkiksi ajoneuvon omistaja- ja haltijatiedot.

-

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

-

Vakuutusyhtiön antamia suojeluohjeita vahinkojen torjumisesta ja rajoittamisesta tulee noudattaa.

-

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 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 verkkopalvelussa tai toimittamalla muun kirjallisen irtisanomisilmoituksen vakuutusyhtiölle. Puhelimitse et voi irtisanoa vakuutusta.

