
Mitä vakuutus kattaa?

Liikennevakuutus korvaa

 liikenteessä aiheutuneet henkilövahingot ilman enimmäis-
korvausmäärää

 ulkopuoliselle aiheutuneita omaisuusvahinkoja ja ajoneuvon 
yhteentörmäystilanteessa syyttömän osapuolen ajoneuvon 
vahinkoja enintään 5 miljoonaa euroa kutakin vahingosta 
vastuussa olevaa liikennevakuutusta kohden.

Autoliikekaskovakuutus korvaa ajoneuvolle tai sen varusteille 
aiheutuneita vahinkoja enintään käypään arvoon tai vakuutuskir-
jaan merkittyyn enimmäiskorvaukseen asti. Vahinkoja korvataan 
vakuutukseen liitettyjen turvien mukaisesti.

 Eläinvakuutus – korvaa eläimeen törmäämisestä aiheutu-
neita vahinkoja.

 Varkausvakuutus – korvaa esimerkiksi lukitun ajoneuvon 
murtovahinkoja.

 Palovakuutus – korvaa irtipäässeen tulen tai oikosulun 
aiheuttamia vahinkoja.

 Autopalveluvakuutus – korvaa hinauksesta ja matkan 
jatkamisesta aiheutuneita kuluja, kun matkasi keskeytyy 
ajoneuvon vian tai vaurion vuoksi (pl. kuorma-, linja- ja 
erikoisautot).

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

• Palautusvakuutus – korvaa kuluja, jotka aiheutuvat esi-
merkiksi ajoneuvon noutamisesta vieraalta paikkakunnalta 
kotipaikkakunnalle.

• Rahoitusvakuutus – korvaa osamaksulla myydyn tai lea-
singsopimuksella vuokratun ajoneuvon vahinkoja siltä osin, 
kun niitä ei korvata ajoneuvokohtaisesta autovakuutukses-
ta.

• Vaunuvahinkovakuutus – korvaa törmäyksen tai muun 
ajoneuvoa ulkopuolelta vahingoittavan syyn aiheuttamia 
vahinkoja.

• Ilkivaltavakuutus – korvaa ilkivaltavahinkoja.

• Osamaksu-, leasing- ja autokiinnitysvakuutus - korvaa 
ajoneuvon vahingoittumisesta työkoneen myyjälle, vuokral-
leantajalle tai pantin tai autokiinnityksen haltijalle aiheutu-
neita vahinkoja.

• Petosvakuutus – korvaa petoksesta tai kavalluksesta aiheu-
tuneen yleisön käyttöön luovutetun ajoneuvon menetyksen.

Mitä vakuutus ei kata?

Ryhmävakuutukset eivät kata esimerkiksi

 muussa kuin myyntitarkoituksessa käytettäviä ajoneuvoja, 
kuten autokoulu-, hinaus- ja huoltoautoja

 ilman kuljettajaa vuokrattavia ajoneuvoja

 sellaisia koenumerokilpiä, joiden koenumerotodistus ei ole 
voimassa.

Onko vakuutusturvalle  
mitään rajoitteita?

 Voimme pienentää korvausta tai jättää sen kokonaan mak-
samatta, 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.

 Autoliikekasko kattaa asiakkaalle koeajettavaksi, lainaksi tai 
muuhun väliaikaiseen käyttöön luovutetun ajoneuvon vain, 
jos etukäteen on täytetty käyttölupalomake ja asiakkaan 
vakinainen kotipaikka on Suomessa.

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

Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä?
Ajoneuvokaupan ryhmäliikennevakuutus ja autoliikekaskovakuutus voidaan myöntää yritykselle, joiden liikevaihdosta pääosa tulee ajoneuvokaupasta. 
Vakuutettuna ovat esimerkiksi vakuutuksenottajan myynti- ja esittelytarkoituksessa omistamat moottoriajoneuvot ja autoon kytkettävät rekisteröitävät 
hinattavat laitteet. Ryhmäliikennevakuutus kattaa ajoneuvon aiheuttamia henkilövahinkoja sekä ulkopuoliselle ajoneuvolla aiheutettuja omaisuusvahin-
koja. Autoliikekaskovakuutus korvaa ajoneuvolle aiheutuneita vahinkoja.

Ajoneuvokaupan ryhmävakuutukset
Vakuutusta koskevat tiedot sisältävä asiakirja

Yritys: Pohjola Vakuutus Oy, 1458359-3, Helsinki, Suomi 
 A-Vakuutus Oy, 1715947-2, Helsinki, Suomi

Tuote: Ryhmäliikennevakuutus
 Autoliikekaskovakuutus
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Missä vakuutusturva on voimassa?

Ryhmäliikennevakuutus on voimassa

 Euroopan talousalueen maissa (ETA) ja Sveitsissä. Aiheuttamasi vahinko korvataan joko vahinkopaikan lakien mukaan tai Suomen 
liikennevakuutuslain mukaan, jos sen mukainen turva on parempi. 
- Koe- tai siirtokilpeen liitetty ryhmäliikennevakuutus on voimassa vain Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.

 Green Cardin eli vihreän kortin sopimusmaissa. Näissä maissa vahinko korvataan vahinkopaikan lainsäädännön mukaan.

Autoliikekaskovakuutus on voimassa

 Suomessa. 
- Ulkomailla Autoliikekaskovakuutus on voimassa vain, kun ajoneuvo on luovutettu automyyjän tai muun vakuutuksenottajan palve- 
 luksessa olevan henkilön jatkuvaan käyttöön.

 kun muualle kuin Suomeen ensirekisteröity ajoneuvo kuljetetaan Euroopasta Suomeen, kuitenkin enintään 14 vuorokautta omistus-
oikeuden siirtymisen jälkeen.

Kuinka ja milloin suoritan maksun? 

 Vakuutusmaksu on maksettava eräpäivään mennessä. Erikseen voidaan sopia, maksetaanko vuosimaksu kerralla vai useammassa 
erässä.

Miten irtisanon sopimuksen? 

 Voit irtisanoa vakuutuksen tai siihen liitetyn turvan verkkopalvelussa tai toimittamalla muun kirjallisen irtisanomisilmoituksen vakuu-
tusyhtiölle. Puhelimitse et voi irtisanoa vakuutusta.

Mitkä ovat velvoitteeni?

- Vakuutusta haettaessa tulee antaa oikeat tiedot, eli esimerkiksi tieto liikevaihdosta.

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

- Korvausta haettaessa tulee antaa pyydetyt tiedot.

- Vakuutusyhtiön antamia suojeluohjeita vahinkojen torjumisesta ja rajoittamisesta tulee noudattaa.

Milloin vakuutusturva alkaa ja päättyy?

 Vakuutus alkaa aikaisintaan siitä päivästä, kun sitä on haettu. Vakuutusyhtiön vastuu ajoneuvosta alkaa, kun ajoneuvo siirtyy va-
kuutuksenottajan omistukseen tai pysyvään hallintaan. Vakuutusyhtiön vastuu ajoneuvosta päättyy, kun vakuutettu ajoneuvo siirtyy 
uudelle omistajalle tai haltijalle. Vastuu päättyy myös, mikäli vakuutuksenottaja irtisanoo vakuutuksen. Myös vakuutusyhtiöllä on 
tietyissä tilanteissa oikeus irtisanoa vakuutusturva. 


