
Mitä vakuutus kattaa?

 Esinevakuutus – korvaa enintään vakuutuskirjaan mer-
kittyyn enimmäiskorvaukseen asti äkillisiä ja ennalta ar-
vaamattomia omaisuusvahinkoja sekä asiakkaan likaaman 
ajoneuvon sisustuksen puhdistuskustannuksia.

 Vastuuvakuutus – korvaa ammattiliikenteessä toiselle 
aiheutettuja henkilö- ja esinevahinkoja, joista yritys on lain 
mukaan korvausvelvollinen. Enimmäiskorvaus on henkilö- 
ja esinevahingoissa 1 000 000 € ja henkilötietolain tarkoit-
tamissa vahingoissa 20 000 €.

 Oikeusturvavakuutus – korvaa lakimiesavun kustannuksia 
ammattiliikenteen harjoittamiseen liittyvissä riita-, rikos- ja 
hakemusasioissa sekä liikennelupaa koskevissa hallinto-oi-
keudellisissa asioissa. Enimmäiskorvaus on 25 000 euroa.

 Kriisiapuvakuutus – korvaa kriisiavusta aiheutuvia kus-
tannuksia enintään 1500 euroon asti. Kriisiapua voidaan 
antaa esimerkiksi työhön liittyvän liikenneonnettomuuden, 
tapaturman, ryöstön tai pahoinpitelyn vuoksi.

Vakuutettuna on liiketoiminnassa käyttämäsi ja omistamasi tai 
vuokraamasi omaisuus eli

 huolto- ja korjaustoiminnassa käytettävät laitteet ja työväli-
neet

 toimintaan liittyvät kalusteet ja toimistovälineet

 ajoneuvon varaosat

 ajoneuvosta erillään olevat poltto- ja voiteluaineet

 tieto- ja viestintälaitteet, pankki- ja luottokorttien lukulait-
teet, puhelimet, radiot ja soittimet varusteineen

 vastikkeelliset tavaralähetykset taksiliikenteessä

• irralliset lisälaitteet, kun niistä on tehty merkintä vakuutus-
kirjaan.

Vakuutettuna on lisäksi

 kuljetuksen aikana asiakkaasi mukana oleva omaisuus

 kuljettajan ja apukuljettajan henkilökohtainen matkatavara

 ryöstön varalta vaihtokassa sekä vakuutuksenottajan, 
kuljettajan tai apukuljettajan käteisvarat ja henkilökohtainen 
omaisuus.

Mitä vakuutus ei kata?

Esinevakuutus ei kata esimerkiksi

 kulumista tai muita vähitellen aiheutuvia vahinkoja

 omaisuuden katoamista tai unohtamista

 työ-, laite- tai materiaalivirheistä aiheutuneita vahinkoja.

Vastuuvakuutus ei kata esimerkiksi

 vahinkoa omaisuudelle, joka on vakuutuksenottajan 
hallussa, lainassa tai hyödyksi käytettävänä

 vahinkoa omaisuudelle, joka on vakuutuksenottajan 
asennettavana, korjattavana, säilytettävänä tai muutoin 
käsiteltävänä.

Oikeusturvavakuutus ei kata esimerkiksi asioita

 joissa vaatimuksen kiistämistä ei voida osoittaa

 joissa on kyse virallisen syyttäjän vakuutettua vastaan 
ajamasta syytteestä.

Kriisiapuvakuutus ei kata esimerkiksi

 vakuutuksenottajan, työntekijän tai perheenjäsenen 
välillisiä kuluja, kuten ansionmenetyksiä tai matka- tai 
yöpymiskuluja.

Onko vakuutusturvalle  
mitään rajoitteita?

 Voimme pienentää korvausta tai jättää sen kokonaan 
maksamatta, jos suojeluohjeita on laiminlyöty tai 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.

 Oikeusturvavakuutuksesta korvataan vain vakuutuksen 
voimassaoloaikana sattuneet vakuutustapahtumat. Jos 
vakuutus on vakuutustapahtuman sattuessa ollut voimassa 
alle kaksi vuotta, tulee myös niiden seikkojen, joihin 
esimerkiksi riita, vaatimus, kiistäminen, syyte taikka epäilty 
rikos perustuu, olla syntynyt vakuutuksen voimassaoloaika-
na.

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

Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä?
Ammattiliikenne-extra on taksi-, bussi-, sairaankuljetus- ja liikenteenharjoittajayrittäjien omaisuuden ja toiminnan turvaksi tarkoitettu kattava vakuu-
tusratkaisu. Ammattiliikenne-extra sisältää aina esine-, vastuu-, oikeusturva- ja kriisiapuvakuutuksen.

Ammattiliikenne-extra
Vakuutusta koskevat tiedot sisältävä asiakirja

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

Tuote: Ammattiliikenne-extra
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Missä vakuutusturva on voimassa?

 Esinevakuutus on voimassa joko Pohjoismaissa tai Euroopassa sen mukaan, mitä vakuutuskirjaan on merkitty.

 Vastuuvakuutus on voimassa joko Pohjoismaissa tai Euroopassa sen mukaan, mitä vakuutuskirjaan on merkitty.

 Oikeusturvavakuutus on voimassa Suomessa.

 Kriisiapuvakuutus on voimassa Euroopassa sattuneissa työhön liittyvissä liikenneonnettomuuksissa, tapaturmissa tai esimerkiksi 
ryöstöissä, joihin annetaan kriisiterapiaa Suomessa.

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, kuten tiedot vakuutettavan omaisuuden arvosta.

- 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.

Milloin vakuutusturva alkaa ja päättyy?

 Vakuutus alkaa aikaisintaan siitä päivästä, kun sitä on haettu. Vakuutus päättyy, kun vakuutuksenottaja irtisanoo turvan. Myös va-
kuutusyhtiöllä on tietyissä tilanteissa oikeus irtisanoa vakuutusturva.


