
Mitä vakuutus kattaa?

Liikennevakuutus korvaa

 moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutuneet 
henkilövahingot ilman enimmäiskorvausmäärää

 ulkopuoliselle aiheutuneita omaisuusvahinkoja 

 ajoneuvon yhteentörmäystilanteessa syyttömän osapuolen 
ajoneuvon vahinkoja.

Omaisuusvahingoissa korvauksen enimmäismäärä on 5 miljoo-
naa euroa kutakin vahingosta vastuussa olevaa liikennevakuutus-
ta kohden.

Mitä vakuutus ei kata?

Liikennevakuutus ei kata esimerkiksi

 omalle ajoneuvollesi aiheutuneita vahinkoja

 ajoneuvossa olevaa omaa omaisuuttasi.

Onko vakuutusturvalle  
mitään rajoitteita?

Liikennevakuutuslaissa määrätään korvausrajoitteista, kuten 
esimerkiksi

 jos vahinkoa kärsinyt ajoneuvon kuljettaja on aiheuttanut 
vahingon alkoholin tai muun huumaavan aineen vaiku-
tuksen alaisena tai näiden yhteisvaikutuksesta, hänelle 
maksettavaa korvausta voidaan alentaa tai korvaus voidaan 
evätä.

 tahallisesti itselle aiheutettua henkilövahinkoa ei korvata.

 törkeällä huolimattomuudella itselle aiheutetusta henki-
lövahingosta maksettavaa korvausta voidaan alentaa tai 
korvaus voidaan evätä.

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

Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä?
Liikennevakuutus on lakisääteinen moottoriajoneuvoille otettava vakuutus, joka kattaa ajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutuneet henkilö-
vahingot ja ulkopuoliselle ajoneuvolla aiheuttamasi omaisuusvahingot. Yrityksen, yhteisön tai yksityisen henkilön on otettava liikennevakuutus muun 
muassa omistamalleen autolle, moottoripyörälle, mopolle, moottorikelkalle, mönkijälle, traktorille, moottorityökoneelle, puoli- tai varsinaiselle perä-
vaunulle, matkailuperävaunulle ja kevyelle perävaunulle.

Liikennevakuutus
Vakuutusta koskevat tiedot sisältävä asiakirja
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Missä vakuutusturva on voimassa?

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.

 Green cardin eli vihreän kortin sopimusmaissa lukuunottamatta Kosovoa, Kyproksen pohjoisosaa ja Vuoristo-Karabahia. Vihreän 
kortin sopimusmaissa 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.

Kuinka ja milloin suoritan maksun? 

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

Miten irtisanon sopimuksen? 

 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 
toimitettu vakuutusyhtiölle tieto, tai poistat ajoneuvon lopullisesti tieliikenteestä.

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

Mitkä ovat velvoitteeni?

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

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

- Ulkomaille lähtiessäsi tarkista tarvitsetko Green Cardin eli vihreän kortin ja tilaa se verkkopalvelustamme.

- Korvausta haettaessa tulee antaa oikeat tiedot.

Milloin vakuutusturva alkaa ja päättyy?

 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.


