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Tuoteselosteesta saat tarvitsemasi tiedot voidaksesi valita tarpeitasi parhaiten vastaavan vakuutuksen. Vakuutusturva on selostettu oleellisimmilta osilta. Seloste koskee kuluttajia ja kuluttajiin samastettavia elinkeinonharjoittajia, eikä se ole täydellinen. Sen vuoksi sinun tulee tutustua myös vakuutusehtoihin.
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AJONEUVOVAKUUTUS
Tämä esite käsittelee yksityiskäytössä olevia ajoneuvoja.
Se sisältää tietoja, joita tarvitset voidaksesi valita sellaisen vakuutuksen, joka kattaa parhaiten juuri sinun tarpeesi.
Selvitämme tässä esitteessä sinulle vakuutusturvan tärkeimmät kohdat. Esite ei ole täysin kattava, ja siitä
syystä sinun kannattaa tutustua myös vakuutusehtoihin.
Liikennevakuutus on Suomen lain mukaan pakollinen ja
korvaa kuljettajalle, matkustajille tai ulkopuolisille henkilöille sattuneet henkilövahingot. Se kattaa myös vauriot, jotka autosi aiheuttaa jonkun toisen omaisuudelle,
mutta se ei kata oman autosi vaurioita.

Vakuutuksen korvaaman vahingon sattuessa bonuksesi
laskee ja vakuutusmaksusi nousee. Autoa vaihtaessasi voit
siirtää bonuksesi uuteen liikennevakuutukseesi. Huomaa,
että bonusta ei voi siirtää toisentyyppisen ajoneuvon vakuutukseen, kuten esimerkiksi moottoripyörän.
Liikennevakuutuksen vakuutusmaksu määräytyy muun
muassa seuraavien seikkojen pohjalta:
auton merkki ja malli

sylinteritilavuus

vakuutuksenottajan kotikunta

bonus.


Liikennevakuutuksen bonustaulukko

Autovakuutus on vapaaehtoinen vakuutus, joka korvaa
oman autosi mahdolliset vauriot. Voit valita neljän eri
vaihtoehdon välillä. Näistä neljästä kattavimman vakuutusturvan tarjoaa Superkasko.

LIIKENNEVAKUUTUS
Kun sattuu liikenneonnettomuus, jossa itse olet syyllinen
osapuoli, liikennevakuutuksesi korvaa vastapuolen ajoneuvolle tai muulle omaisuudelle sattuneet vauriot. Lisäksi Se korvaa myös kaikki mahdolliset henkilövahingot, sekä vastapuolen, omasi että matkustajien. Kaikki
liikenneonnettomuudessa loukkaantuneet henkilöt saavat siis korvausta siitä riippumatta, kuka on syyllinen
onnettomuuteen. Liikennevakuutus korvaa yliajetuksi
joutuneelle jalankulkijalle tälle sattuneet henkilö- sekä
omaisuusvahingot.
Liikennevakuutus korvaa:
vastapuolen ajoneuvolle aiheutuneet vauriot,

mikäli autosi aiheutti onnettomuuden
kuljettajalle, matkustajille ja ulkopuolisille

aiheutuneet henkilövahingot.
auton ulkopuolella toisten henkilöiden omai
suudelle onnettomuuden takia aiheutuneet vahingot.
Liikennevakuutus ei korvaa esimerkiksi:
oman autosi vauriot

autossa kuljettamasi tavarat

varkaus, ilkivalta

kustannukset oman auton hinaamisesta

onnettomuuspaikalta.

Mitä liikennevakuutus maksaa?
Jokaiselta vahingoitta ajamaltasi vuodelta saat suuremman bonuksen liikennevakuutukseesi – aina 75 %:n asti. Vähintään 10 vuotta kestänyt 70 %:n bonuksen ajoaika antaa
sinulle oikeuden Exclusive Bonukseen, joka on 75 %. Vahinkovakuutusyhtiö haluaa tällä tavoin palkita turvallisesti
ajavia asiakkaitaan.

Huom.! Rahoituslaitosten kautta myytävät liikennekaskovakuutukset eivät kerrytä bonusta.

AUTOVAKUUTUS
Autovakuutus korvaa autollesi aiheutuneet vahingot.
Tarjolla on neljä vakuutusturvavaihtoehtoa. Voit valita
joko Palo- ja varkausvakuutuksen, Laajennetun palo- ja
varkausvakuutuksen, Kaskon tai Superkaskon. Suosittelemme kaikille uudehkojen vuosimallien omistajille
Superkaskoa tai Kaskoa.
Superkasko ja Kasko korvaavat:
omalle autolle kolarin tai ulosajon takia synty
neet vahingot
tuntemattoman ajoneuvon aiheuttaman vahin
gon autollesi
jos vahinkotapaus on epäselvä tai selvittelyyn

kuluu paljon aikaa, kuten esimerkiksi silloin,
kun mukana on ulkomaisia ajoneuvoja
palon, varkauden, murron, ilkivallan aiheutta
mat vahingot
kiinteän varustuksen, kuten esimerkiksi navi
gaattorin, varkauden.

Superkasko ja Kasko eivät korvaa esimerkiksi:



moottoriin tullutta teknistä vikaa (hinaus lähimpään korjaamoon korvataan)




vaurioita, jotka kuuluvat auton takuun piiriin
vaurioita, joiden syynä on kuluminen ja ikä, esimerkiksi ruostevaurioita
matkatavaroita ja muuta irtainta omaisuutta
(kotivakuutus korvaa)
jos auto on vajonnut jäihin
rattijuopumustapauksissa
vahingonkorvaus
voidaan alentaa tai evätä.





Neljä vaihtoehtoa autollesi

Huom.! Lasi- ja keskeytysvakuutus ei kuulu rahoituslaitosten kautta myytäviin ns. liikennekaskovakuutuksiin.

1. Palo- ja varkausvakuutus
Tämä vakuutus tarjoaa rajoitetun turvan. Tyypillisiä korvattavia vahinkoja ovat palo- ja varkausvahingot ja hirvikolarit. Törmäysvahingot eivät kuulu tämän vakuutuksen korvauspiiriin.

Törmäys – kolarivahingoiksi lasketaan onnettomuudet,
jotka ovat syntyneet omalle autollesi kolarissa, ulosajossa
tai jonkin muun äkillisen ulkoisen tekijän vaikutuksesta.

Lasivakuutus
2. Laajennettu palo- ja varkausvakuutus
Tämä vaihtoehto tarjoaa hiukan laajemman turvan. Paloja varkausvakuutuksen korvaamien vaurioiden lisäksi se
korvaa ilkivallan sekä oman autosi vauriot, mikäli ajat tieltä
taajama-alueen ulkopuolella väistäessäsi hirveä, poroa tai
peuraa.

– lisäturvavakuutus, joka korvaa ik-

kunalasiin suoranaisesti kohdistuneesta iskusta lasille
aiheutunut vahinko. Ikkunalasilla tarkoitetaan tuulilasia,
ovien ikkunalaseja sekä takalasia.

Palo – palot ovat vaurioita, jotka ovat syntyneet siksi,
että tuli on päässyt irti.

3. Kasko

Autopalveluvakuutus

Suosittelemme Kaskovakuutusta, jos sinulla on uudehko
auto tai jos auto on sinulle kuljetusvälineenä välttämätön.
Kasko korvaa omalle autolle sattuneet kolarivahingot ja
ulosajon, palon, varkauden ja ilkivallan aiheuttamat vauriot.

autoasi tielle. Lue tarkemmin seuraavalta sivulta, miten
kannattaa toimia, jos matkasi keskeytyy.

Jos autosi vaurioituu niin pahoin, että se korvataan lunastamalla, saat täysin uuden auton, jos autosi on alle vuoden
ikäinen, sillä on ajettu alle 25 000 km ja korjauskustannusten arvioidaan olevan vähintään 50 % uuden auton arvosta.

4. Superkasko
Superkasko on kaikkein kattavin vakuutusvaihtoehto. Se
sisältää myös keskeytysvakuutuksen, joka voidaan haluttaessa poistaa. Mikäli autosi vaurioituu niin pahoin, että se
korvataan lunastamalla, saat sen tilalle täysin uuden auton,
jos autosi on alle kahden vuoden ikäinen, sillä on ajettu alle
50 000 km ja korjauskustannusten arvioidaan olevan vähintään 40 % uuden auton arvosta.

– sinun ei tarvitse jättää

Käyttövarkaus ja murto

– ovat tapahtumia,

joissa autosi varastetaan, tai joku murtautuu siihen ja
vaurioittaa sitä murtoyrityksen aikana.

Ilkivalta

– ilkivallalla tarkoitetaan sitä, että joku ta-

hallaan vaurioittaa autoa ilman selvää aikomusta esimerkiksi murtautua siihen sisään.

Hirvikolari – yhteentörmäys hirven, peuran tai poron
kanssa.

Ojaanajo

– ulosajo väistettäessä hirveä, peuraa tai

poroa taajaman ulkopuolella.

Oikeusturva

– oikeusapua vakuutussopimuksessa

mainittuun summaan asti riita-, rikos- tai hakemusasioissa, jotka koskevat kyseistä vakuutettua autoa.

Keskeytysvakuutus

– vakuutus maksaa tietyn

päiväkorvauksen menetetyltä käyttöajalta, kun auto on
korjaamolla vakuutuksesta korvattavan vahingon johdosta.

Esimerkki:

Mitä autovakuutus maksaa?

Synkkä maanantai
Tavallinen aamu: sinulla on kiire viedä lapset päiväkotiin ja
ehtiä itse ajoissa työpaikallesi. Olet täysin riippuvainen autostasi, että saisit päivittäiset kuljetuksesi hoidettua. Huomaat, että joku on yön aikana tehnyt autollesi ilkivaltaa; repinyt irti kaikki peilit ja lyönyt rikki kaikki sivulasit Vakuutuksesi korvaa luonnollisesti vahingot, mutta mitä tapahtuu
sinä aikana, kun autosi on korjaamolla?

Autovakuutuksen hintaan vaikuttavat muun muassa
seuraavat tekijät:
auton merkki ja malli sekä vuosimalli

sylinteritilavuus

vakuutuksenottajan kotikunta

bonus

valitsemasi vakuutusmuoto ja omavastuu
vaihtoehto.

Keskeytysvakuutus korvaa sovitun päiväkorvauksen
mukaisesti. Tämän korvauksen voit käyttää sijaisautokustannuksiin. Vahinkovakuutusyhtiöllä on sopimusvuokraamo, josta saat sijaisauton käyttöösi edullisesti.

Bonus

JOS MATKASI JÄÄ KESKEN
Useimpiin autovakuutusvaihtoehtoihin sisältyy autopalveluvakuutus.,. Mikäli autoosi tulee yllättävä moottorivika
tai matkasi katkeaa kolariin, vakuutus korvaa lähimpään
korjaamoon hinaamisesta aiheutuneet kustannukset. Sen
lisäksi korvataan kotimaan matkoilla kuljettajan tai matkustajien ylimääräiset matka- ja majoittumiskustannukset
300 euroon asti. Ulkomaanmatkoilla vastaavat kustannukset korvataan sopimuksen mukaan ilman määrättyä
ylärajaa.
Autopalveluvakuutus korvaa:
matkan keskeytymisen liikenneonnettomuu
den tai äkillisen moottorivian takia
hinauksen ja kuljetuksen lähimpään korjaa
moon

ylimääräiset matkakulut halvinta kulkuneuvoa
käytettäessä.
Autopalveluvakuutus ei korvaa esimerkiksi.:
jos auto pysähtyy polttoaineen loppumisen

tai muun huolimattomuuden takia

taksimatkaa, mikäli on mahdollista käyttää
linja-autoa tai junaa.
Vahingon sattuessa:
Älä jätä autoa maantielle ilman vartiointia.

Soita vahinkovakuutusyhtiön hätäpalveluun

puh. 010 550 2072 tai ota yhteys paikalliseen
hinausyritykseen, joka kuljettaa autosi lähimmälle korjaamolle.
Hinausyritys laskuttaa
suoraan vahinkovakuutusyhtiöstä.
Odota hinausauton saapumista.

Jatka matkaasi halvinta kulkuneuvoa käyttäen.


Vapaaehtoiseen autovakuutukseen 150 euron omavastuulla, saat 60 %:n bonuksen kaskovakuutukseen ja 70
%:n bonuksen Superkaskovakuutukseen. Vahinkotapauksen jälkeen bonuksesi laskee 20 % ja nousee sen jälkeen taas 10 % vuodessa.
Kertyneet bonukset siirretään autoa vaihtaessasi uuden
autosi vakuutukseen.
Vakuutusvaihtoehdot Palo ja varkaus sekä Laajennettu
palo ja varkaus, eivät kuulu bonusjärjestelmän piiriin.

Omavastuut
Jokaisen vahingon yhteydessä maksat itse osan kuluista.
Perusomavastuu on 150 euroa (2012). Autovakuutusvaihtoehdoissa voit valita omavastuuvaihtoehdoista haluamasi. Mitä isomman omavastuun valitset, sitä pienempi on vakuutusmaksusi.
Bonusjärjestelmän piiriin eivät kuulu sellaiset vakuutukset, joissa on korotettu omavastuuosuus.

Liikennekäytöstä poisto
Ellet aio käyttää autoasi jonkin pidemmän ajanjakson aikana, voit ilmoittaa sen liikennekäytöstä poistetuksi.
Siltä ajalta, kun auto on liikennekäytöstä poistettuna,
olet oikeutettu saamaan hyvitystä auton Superkasko-,
Kasko- sekä Laajennetun palo- ja varkausvakuutuksen
maksusta. Ilmoitus Liikenteen turvallisuusvirasto Trafiin
tehdään katsastuskonttorissa tai Trafin verkkosivuilla.
Autoa, josta on tehty liikennekäytöstä poistoilmoitus, ei
saa käyttää liikenteessä.

EDUT

Jos vastapuoli on syyllinen:


Kaksoisalennus Duo-etu
Saat 5 %:n alennuksen autovakuutuksestasi, mikäli otat
sekä auto- että liikennevakuutuksen meiltä.



Kertamaksualennus
Kun maksat vakuutuksesi yhdessä erässä, saat 5 % alennusta.

Uudistusalennus
Kun liikennevakuutus on ollut voimassa vuoden, saat 3 %
uudistusalennuksen.

Ikäalennus
Kasko- ja Superkaskovakuutuksiin annetaan 15 % alennusta, kun auto on yli 5 vuotta vanha. Superkaskoon annetaan 5 % alennusta jo, kun auto on yli 2 vuotta vanha.

Jos olet itse syyllinen:











Uuden auton alennus
Korkeintaan kaksi vuotta vanhat autot saavat Kasko- ja
Superkaskovakuutuksiin 10 % alennusta.

Täytä
vahinkoilmoitus
Vahinkovakuutusyhtiöön.

ja

lähetä

se

Jos syyllisyys on epäselvä:

Kiveniskemän korjaus
Sellaiset tuulilasin korjaukset, jotka voidaan tehdä lasia
vaihtamatta, korvataan Kaskosta ja Superkaskosta ilman omavastuuta.

Kirjaa
muistiin
vastapuolen
nimi,
auton
rekisterinumero sekä mahdollisten
todistajien
yhteystiedot.
Tee jo onnettomuuspaikalla vahinkoilmoitus
vastapuolen kanssa ja lähetä se vastapuolen vakuutusyhtiöön. On tärkeää, että vastapuoli allekirjoittaa vahinkoilmoituksen.

Kutsu poliisi paikalle.
Kirjoita muistiin vastapuolen nimi, auton
rekisterinumero sekä mahdollisten todistajien
yhteystiedot.
Molemmat
osapuolet
tekevät
oman
vahinkoilmoituksensa ja lähettävät ne omaan
vakuutusyhtiöönsä.
Jätä autosi korjaamolle.
Ilmoita korjaamolle sen vakuutusyhtiön nimi, joka
huolehtii kyseisestä vahinko-tapauksesta.
Muista, että autollesi ei saa tehdä mitään korjauksia ennen kuin vakuutusyhtiö on arvioinut
vahingot.

Korjaus ja lunastus
Hätäpalvelua vuorokauden ympäri
Vahinkovakuutusyhtiöllä on puhelinpalvelu, joka auttaa
hätätilanteisiin joutuneita asiakkaitamme ympäri vuorokauden, vuoden jokaisena päivänä.
Soita 010 550 2072, jos matkasi keskeytyy autoon tulleen
teknisen vian tai liikenneonnettomuuden vuoksi ja tarvitset
apua:
hinauksen tai korjaamolle kuljetuksen järjestämi
sessä
lisävahinkojen syntymisen rajoittamisessa

kotimatkan järjestämisessä.

Vahinkovakuutusyhtiön Hätäpalvelu on ilmainen ja annamme ohjeita esimerkiksi siitä, milloin poliisi olisi kutsuttava paikalle ja miten vahinkoilmoitus tehdään. Hätäpalvelussa ei käsitellä varsinaisia korvausasioita.

ONNETTOMUUDEN SATTUESSA
1. Pelasta ihmishenkiä
2. Estä lisävahingot
3. Kutsu tarvittaessa apua
4. Tee vahinkoilmoitus

Autovakuutus korvaa ensisijaisesti korjauskustannukset
tai niitä vastaavan summan. Jos ajoneuvoa ei voida korjata kohtuulliseen hintaan, omistaja saa korvauksen,
joka vastaa ajoneuvon käypää arvoa. Tällöin ajoneuvo
on luovutettava vakuutusyhtiölle.

HYVÄ TIETÄÄ VAKUUTUKSISTA
Seuraavassa selvitämme joitakin ilmaisuja ja käsitteitä.

Vakuutussopimus
Vakuutus on vakuutusyhtiön ja vakuutuksenottajan välinen, sitova sopimus. Vakuutuksenottajan ja vakuutetun
on, annettava oikeat ja täydelliset vastaukset vakuutusyhtiön esittämiin kysymyksiin ennen vakuutuksen
myöntämistä. Vakuutusyhtiö voi näiden tietojen pohjalta
arvioida riskit ja auttaa vakuutuksenottajaa löytämään
itselleen sopivan vakuutusturvan. Vahinkovakuutusyhtiöllä on oikeus irtisanoa autovakuutus yhden kuukauden irtisanomisajalla, mikäli vakuutuksenottaja on antanut puutteellisia tai vääriä tietoja ja mikäli vakuutusta ei
olisi ollenkaan myönnetty, jos yrityksen saamat tiedot olisivat olleet oikeat ja täydelliset.

Vakuutuskirja
Saat uuden vakuutuskirjan aina uuden vakuutuskauden
alkaessa tai jos teet muutoksia vakuutukseesi. Vakuutuskirjasta käy ilmi vakuutuksen keskeinen sisältö. Lue vakuutuskirja ja vakuutusehdot huolella, jotta varmistut
siitä, että vakuutusturvasi on sopiva.

Vakuutuksen irtisanominen
Mikäli et jostakin syystä enää halua pitää autovakuutustasi voimassa, sinulla on oikeus milloin tahansa vakuutuskauden aikana irtisanoa sopimus kirjallisesti.
Vahinkovakuutusyhtiöllä on myös oikeus irtisanoa vakuutus yhden kuukauden irtisanomisajalla vakuutuskauden lopussa. Vakuutusyhtiön vastuu lakkaa myös vakuutuskauden päättyessä, mikäli maksua ei ole kokonaisuudessaan maksettu.

Vahinkorekisteri
Vakuutusyhtiö luovuttaa 1. tammikuuta 2002 lähtien tiedot kaikista saamistaan vahinkoilmoituksista vakuutusyhtiöiden yhteiselle vahinkorekisterille. Samalla tarkistamme, mitä vahinkoja toisille vakuutusyhtiöille on ilmoitettu. Käytämme saamiamme tietoja vain korvauskäsittelyjen yhteydessä. Menettelyn tarkoituksena on vähentää vakuutusyhtiöitä vastaan suunnattujen rikosten
määrää.

Tyytymättömyys korvauspäätökseen
Mikäli olet tyytymätön vakuutusyhtiön korvauspäätökseen, voit hakea muutosta saamaasi päätökseen. Jos vakuutusyhtiö ei korjaa menettelyään omaehtoisesti lisäselvitystesi perusteella, voit kääntyä Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan (FINE) tai Liikennevahinkolautakunnan puoleen tai pyytää Vakuutuslautakunnalta lausuntoa asiasta. Voit myös viedä asiasi Kuluttajariitalautakuntaan tai oikeusistuimeen.
Lue myös vakuutusehdot.

