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Nämä Ryhmäkaskovakuutusehdot soveltuvat Euro Insu-
rances DAC:n solmiman Ryhmävakuutussopimuksen 
(”Sopimus”) alaisiin kaskovakuutuksiin ja ovat olennai-
nen osa Sopimusta.  

Näissä ehdoissa käytetään Sopimuksen liitteenä olevien 
yleisten ehtojen (”Yleiset Ehdot”) määrittelemiä käsit-
teitä, ellei näissä ehdoissa ole toisin määritelty. 

1 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE 

Ryhmäkaskovakuutus (”Vakuutus”) on voimassa yksi-
tyiskäyttöön rekisteröidyillä henkilö- ja pakettiautoilla Eu-
roopan talousalueeseen (ETA) kuuluvissa valtioissa sekä 
Sveitsissä. Vakuutuksen voimassaoloalue on mahdollista 
laajentaa myös muihin Euroopan alueella oleviin vihreän 
kortin yleissopimukseen liittyneihin valtioihin sopimalla 
asiasta Sopimuksessa.  

Muun kuin yksityiskäyttöön rekisteröidyn henkilö- tai pa-
kettiauton Vakuutus on voimassa vain Suomessa. 

2 VAKUUTUKSEN KOHDE 

Vakuutuksen kohteena ovat Vakuutuksenottajan omistuk-
sessa tai pysyvässä hallinnassa olevat Sopimuksen mu-
kaiset ajoneuvot vakiovarusteineen.  

Muiden ajoneuvojen kuin henkilöautojen osalta Vakuutuk-
sen kohteena ovat Vakuutusyhtiölle hinnoittelun perus-
taksi ilmoitettu ajoneuvo ja ajoneuvon lisävarusteet.  

Vakuutuksen kohteeseen kuuluvat lisäksi:  

• Ajoneuvoon uutena hankitut, Vakuutuksenottajan 
omistamat tai hallinnoimat, kiinteästi asennetut ja 
ajoneuvon käyttöön olennaisesti liittyvät tavan-
omaiset lisävarusteet; 

• Tavanomaiset teippauksin tehdyt yrityslogot. Eri-
koisteippaukset (kuten suuren osan autosta katta-
vat teippaukset) tai koriste- ja erikoismaalaukset 
ovat Vakuutuksen kohteena vain erikseen sovitta-
essa; 

• Palo- ja varkausvakuutuksen kohteena ajoneu-
vosta irrallaan oleva yksi talvi- tai kesärengaskerta 
vanteineen silloin, kun kyseinen rengaskerta van-
teineen on ollut säilytettynä lukitussa tilassa; 

• Palo-, varkaus- ja ilkivaltavakuutuksen kohteena 
sähkö- tai hybridiauton latausjohto ollessaan kiin-
nitettynä autoon lataamista varten tai säilytettä-
essä autossa (auton ulkopuoliset latauslaitteet tai 
auton ulkopuolella irrallaan säilytettävä latausjohto 
eivät ole Vakuutuksen kohteena); 

• Lapsen turvaistuin, taakkatelineet ja tavarankulje-
tuslaatikko (ns. suksiboksi), mikäli ne ovat olleet 
kiinnitettynä ajoneuvoon vakuutuksesta korvatta-
van vahingon tapahtumahetkellä; ja  

• Yksi Vakuutuksenottajan omistama jalkakontti tai 
kuormakori kuorma-autossa tai perävaunussa, sil-
loin kun sitä kuljetetaan, kiinnitetään tai irrotetaan 
ajoneuvosta.  

Palo- ja varkausvakuutuksen kohteena ovat ajoneuvosta 
erillään olevat Vakuutuksenottajan omistamat jalkakontit 
ja kuormakorit, jos Vakuutuksenottaja on etukäteen il-
moittanut ne Vakuutuksen kohteiksi vakuutusmaksun 
määrittämistä varten. 

Autopalveluvakuutuksessa Vakuutuksen kohteena on 
myös vahingon sattumishetkellä ajoneuvoon kytkettynä 
oleva perävaunu. 

Vakuutuksen kohteeseen eivät kuulu mm. polttoaine, pu-
helin, tiedostot ja tallenteet, kilpailukäyttöön tarkoitetut tai 

viranomaismääräysten vastaiset laitteet ja rakenteet ei-
vätkä ajoneuvon varsinaiselle käytölle vieraat laitteet ja 
varusteet. Vakuutuksen kohteena eivät ole myöskään 
muutoskatsastusta edellyttävät ajoneuvon laitteet, varus-
teet, rakenteet ja osat, joita ei ole muutoskatsastettu ja 
joista ei ole ilmoitettu kirjallisesti Vakuutusyhtiölle. 

Keltaisia koenumerokilpiä varten myönnetyn Vakuutuk-
sen kohteena on ajoneuvo, johon kilvet on kiinnitetty ja 
jota käytetään ajoneuvon rekisteröinnistä annetun ase-
tuksen (893/2007) 32 §:ssä säädettyyn tarkoitukseen. Ky-
seinen vakuutus on voimassa vain Suomessa. 

3 VAKUUTETUT 

Vakuutuksessa Vakuutettuina ovat ajoneuvon omistaja ja 
haltija. Omistajalla on aina etuoikeus korvaukseen halti-
jaan nähden.  

Autopalveluvakuutuksessa Vakuutettuina ovat myös ajo-
neuvon kuljettaja ja ajoneuvossa matkalla mukana olevat 
matkustajat. Oikeusturva- sekä ulkomaan vastuuvakuu-
tuksessa Vakuutettuna on myös kuljettaja.  

Rahoitusvakuutuksessa Vakuutettuna ovat vain koh-
dassa 5.9.3 mainitut tahot. 

4 VAKUUTUSMUODOT 

Vakuutus sisältää seuraavat vakuutukset sen mukaisesti, 
mitä Sopimukseen on merkitty. 

4.1 Täyskaskovakuutus 

Täyskaskovakuutukseen sisältyy: 

• Kolarointivakuutus; 

• Eläinvahinkovakuutus;  

• Palovakuutus; 

• Varkausvakuutus;  

• Ilkivaltavakuutus;  

• Autopalveluvakuutus;  

• Oikeusturvavakuutus; ja 

• Rahoitusvakuutus, kun ajoneuvon omistajana on 
autoliike tai rahoitusyhtiö tai ajoneuvo on leasing-
vuokrattu;  

Täyskaskovakuutukseen voidaan liittää lisäturvavakuu-
tuksia, joita koskevat näiden ehtojen lisäksi erilliset kuta-
kin lisäturvaa tarkemmin määrittävät ehdot. 

4.2 Osakaskovakuutus 

Osakaskovakuutukseen sisältyy:  

• Eläinvahinkovakuutus; 

• Palovakuutus; 

• Varkausvakuutus;  

• Ilkivaltavakuutus;  

• Autopalveluvakuutus; ja 

• Oikeusturvavakuutus.  

5 KORVATTAVAT VAHINGOT 

5.1 Yleistä 

Vakuutuksesta korvataan Vakuutustapahtumassa Va-
kuutuksen kohteelle aiheutunut vahinko Sopimuksen ja 
näiden ehtojen mukaisesti (”Vahinko”). Autopalvelu- ja 
oikeusturvavakuutuksesta korvataan erilliset kustannuk-
set Sopimuksen ja näiden ehtojen mukaisesti. Vakuutus-
ehdoista voidaan poiketa sopimalla asiasta Sopimuk-
sessa. 
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Kolarointi-, eläinvahinko-, palo-, varkaus- ja ilkivaltava-
kuutuksista ei korvata kyseisten vakuutusten rajoitusten 
lisäksi Vahinkoa, joka on aiheutunut: 

• Öljyn tai jäähdytysnesteen puutteellisesta kier-
rosta moottorille, vaihteistolle, voimansiirrolle, 
jäähdytysjärjestelmälle tai näiden lisälaitteille; 

• Ajoneuvon osalle tai laitteelle sen rakenne-, val-
mistus- tai materiaaliviasta, kulumisesta tai puut-
teellisesta kunnossapidosta; 

• Vedestä, jos ajoneuvoa kuljetetaan tiellä tai alu-
eella, jolla on vettä;  

• Ajoneuvon uppoamisesta jäihin muualla kuin ylei-
sesti käytettävällä, tieviranomaisen turvallisuus-
vaatimukset täyttävällä talvitiellä; 

• Ajoneuvon omasta kuormasta (esimerkiksi huoli-
mattomasti kiinnitetty kuorma liikkuu ja aiheuttaa 
vahingon ajoneuvolle tai sen ikkunalasille) tai ajo-
neuvossa olleesta esineestä, henkilöstä tai eläi-
mestä, ellei Vahinko ole kohdissa 5.2 - 5.6 mainit-
tujen tapahtumien välitön seuraus; tai 

• Väärän tai virheellisen polttoaineen lisäämisestä 
tai käytöstä. 

Vakuutuksesta ei myöskään korvata Vahinkoa, joka on ai-
heutunut: 

• Luvattoman käytön aikana, ellei näytetä toteen, 
että tätä ennen oli tapahtunut kohdassa 5.5 ku-
vattu Vakuutustapahtuma; 

• Ydinvahingosta, sodasta, kapinasta, vallanku-
mouksesta, terrorismista tai muusta näiden kaltai-
sesta syystä;  

• Kun ajoneuvo on otettu takavarikkoon tai muutoin 
viranomaisen haltuun; 

• Jään tai lumen painosta, pakkasesta, sateesta, 
ruostumisesta, syöpymisestä, homehtumisesta tai 
hitaasti tapahtuvasta kostumisesta; 

• Käytettäessä ajoneuvoa kilpailuun, kilpailun har-
joitteluun, ajoharjoitteluun tai ajettaessa muuten 
moottoriradalla tai yleiseltä liikenteeltä suljetulla 
alueella tai tieosuudella (ellei kyseisten tilanteiden 
kattamisesta ole erikseen sovittu Vakuutusyhtiön 
kanssa);  

• Käytettäessä ajoneuvoa maksua vastaan suoritet-
tavaan henkilöiden tai tavaroiden kuljetukseen 
(kuten Uber) taikka yhteiskäyttöautona (niin sano-
tut Car Share palvelut) (ellei kyseisten tilanteiden 
kattamisesta ole erikseen sovittu Vakuutusyhtiön 
kanssa); tai  

• Ansionmenetyksestä. 

5.2 Kolarointivakuutus 

Kolarointivakuutuksesta korvataan Vahinko, joka on välit-
tömästi aiheutunut: 

• Ajoneuvon tieltä suistumisesta tai kaatumisesta;  

• Iskusta, törmäyksestä, putoamisesta tai muusta 
vakuutuskohdetta äkillisesti ja ennalta arvaamat-
tomasti ulkoapäin vahingoittaneesta syystä; tai 

• Ajoneuvon kuormaus- tai purkutilanteessa aiheu-
tuneesta äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta 
tapahtumasta.  

5.3 Eläinvahinkovakuutus 

Eläinvahinkovakuutuksesta korvataan Vahinko, joka on 
äkillinen ja ennalta arvaamaton ja aiheutunut törmäämi-
sestä eläimeen.  

Eläinvahinkovakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on 
aiheutunut eläimen väistämisestä. 

5.4 Palovakuutus 

Palovakuutuksesta korvataan Vahinko, jonka on aiheutta-
nut irti päässyt tuli, salamanisku tai Vakuutuksen kohteen 
sähkölaitteessa tapahtunut oikosulku.  

Palovakuutuksesta ei korvata: 

• Akussa, sähkömoottorissa tai muussa sähkölait-
teessa tapahtuneesta oikosulusta tai moottorissa 
ja pakoputkistossa tapahtuneesta palosta tai rä-
jähdyksestä niille itselleen aiheutunutta vahinkoa; 
eikä 

• Ajoneuvon osan kuumenemisesta sille itselleen tai 
ajoneuvon muille osille aiheutunutta vahinkoa. 

5.5 Varkausvakuutus 

Varkausvakuutuksesta korvataan Vakuutuksen kohteen 
menettämisestä tai vaurioitumisesta aiheutunut Vahinko 
vain, jos  

• Syynä on ollut rikoslain 28 luvussa tarkoitettu var-
kaus, käyttövarkaus, luvaton käyttö tai näiden yri-
tys; ja 

• Teon kohde on ollut teon tapahtuessa lukittuna tai 
lukitussa säilytyssuojassa, johon ulkopuolisilla ei 
ole pääsyä; ja 

• Vakuutuksenottaja tai Vakuutettu on vaatinut ran-
gaistusta tehdystä rikoksesta.  

Jos jokin edellä tarkoitetuista teoista on tehty ajoneuvon 
avaimia käyttäen, suoritetaan korvaus vakuutuksesta 
vain, jos teon tekijä on saanut ajoneuvon tai sen säilytys-
suojan avaimet haltuunsa murron yhteydessä tapahtu-
neella varkaudella tai ryöstön yhteydessä. Murrolla tarkoi-
tetaan sitä, että lukittuun tilaan on päästy väkivaltaa käyt-
täen tai lukkoja tai rakenteita rikkoen siten, että siitä on 
jäänyt murtojäljet. 

Ajoneuvo on lukittu, kun sen koritila, ovet, ikkunat ja kuor-
matila on suljettu ja lukittu, avaimet poistettu ajoneuvosta 
ja ohjauslukko on lukittu tai ajoneuvon elektroninen 
ajonestolaite on ollut käytössä tai näiden puuttuessa ajo-
neuvo on lukittu ajoneuvon luvattoman käytön estävällä 
jarru-, ketju- tai vaijerilukolla. Perävaunu, peräreki tai hi-
nattava laite on lukittu, kun se on lukittu laitteella, joka es-
tää sen kytkemisen vetoajoneuvoon tai lukolla, joka estää 
sen siirtämisen. 

Lukitulla säilytystilalla tarkoitetaan tilaa, jonne avainta ei 
ole muilla henkilöillä kuin Vakuutetulla, Vakuutettuun sa-
maistettavalla henkilöllä tai näiden kanssa samassa ta-
loudessa asuvilla henkilöillä. 

Ajoneuvon menettämisestä aiheutunut Vahinko korva-
taan lisäksi vain, jos Vakuutettu, poliisi- tai tulliviranomai-
nen ei ole saanut tietoa ajoneuvon löytymisestä 30 päivän 
kuluessa siitä, kun Vakuutusyhtiö sai tiedon ajoneuvon 
anastamisesta ja kun poliisiviranomaiselle on tehty asi-
asta rikosilmoitus. Vakuutettu on velvollinen ilmoittamaan 
välittömästi Vakuutusyhtiölle, mikäli teon suorittaja on 
saatu selville tai varastettua omaisuutta saadaan takaisin. 

5.6 Ilkivaltavakuutus  

Ilkivaltavakuutuksesta korvataan Vakuutuksen kohteelle 
tahallisesta vahingonteosta aiheutunut Vahinko. Tahalli-
sella teolla tarkoitetaan, että teon tekijän nimenomaisena 
tarkoituksena on ollut vahingoittaa Vakuutuksen koh-
detta.  

Ilkivaltavakuutuksesta ei korvata vahinkoa, 

• Joka on aiheutettu toisella ajoneuvolla; tai 
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• Jonka tapahtumapaikkaa ja –aikaa ei voida tarkoin 
yksilöidä.  

Katso myös kohta 9 (Suojeluohjeet) sekä Yleiset Ehdot, 
kohta 10.1 (Korvauksenhakijan velvollisuudet).  

5.7 Autopalveluvakuutus  

5.7.1 Yleistä 

Autopalveluvakuutuksesta korvataan kohtuullisiksi kat-
sottavia matkan keskeytymisestä aiheutuneita ylimääräi-
siä ja välttämättömiä kustannuksia, jotka ovat seurausta 
ajoneuvon viasta, vauriosta, lukitun ajoneuvon varkau-
desta tai luvattomasta käytöstä siltä osin kuin niitä ei kor-
vata mahdollisen erillisen sijaisautovakuutuksen perus-
teella. Matkalla tarkoitetaan Vakuutuksen kohteena ole-
valla ajoneuvolla jo aloitettua matkaa sen lähtöpaikalta 
suunnitellulle määräpaikalle mukaan lukien matkan var-
rella tapahtuvat yöpymiset tai tavanomaiset lyhyet pysäh-
tymiset.  

Autopalveluvakuutus on voimassa vain yksityiskäyttöön 
rekisteröidyille henkilö-, paketti- ja matkailuautoille, jollei 
Sopimuksessa ole toisin sovittu. Muiden ajoneuvojen au-
topalveluvakuutus on voimassa vain Suomessa, jollei So-
pimuksessa ole toisin sovittu. 

Autopalveluvakuutuksesta ei korvata kustannuksia, jotka 
ovat aiheutuneet: 

• Ajoneuvon käyttämiseksi tarvittavan voimavaran, 
nesteen tai muun vastaavan puuttumisesta (kuten 
polttoaine, muu käyttövoima, sähkövirta, öljy tai 
jäähdytysneste); 

• Ajoneuvon tai sen osan puutteellisesta kunnossa-
pidosta (esimerkiksi huoltojen laiminlyönnistä) tai 
liian kovasta rasituksesta; 

• Vararenkaan tai sen vaihtamiseen tarvittavien vä-
lineiden puuttumisesta tai mikäli ajoneuvo on uu-
tena varustettu renkaan paikkaamiseen tarvitta-
villa välineillä, näiden puuttumisesta;  

• Siitä, että ajoneuvo on varustettu renkailla, jotka 
ovat kuluneet alle lakisääteisen rajan tai Vahingon 
hetkellä vallitsevaan säätilaan soveltumattomat; 
tai 

• Pakkasesta, sateesta tai muusta vastaavasta il-
mastollisesta olosuhteesta.  

Vakuutuksesta ei myöskään korvata: 

• Ajoneuvon tai Vakuutuksen kohteena olleen perä-
vaunun kuorman lastaus, purkamis- tai kuljetus-
kustannuksia; 

• Yöpymis-, kuljetus- ja muita kuluja, jotka olisivat ai-
heutuneet, vaikka Vakuutustapahtumaa ei olisi 
sattunut; tai 

• Kustannuksia, jotka olisivat kuuluneet ajoneuvon 
merkkikohtaisen tiepalvelun tai vastaavan palve-
lun tai vakuutuksen piiriin. 

5.7.2 Korvattavat kustannukset  

(i) Ajoneuvon hinauskustannukset  

Vakuutuksesta korvataan kustannukset, jotka aiheutuvat 
ajoneuvon tielle nostamisesta tai liikennekelvottoman ajo-
neuvon hinauksesta lähimpään korjaamoon, jossa ajo-
neuvo voidaan asianmukaisesti korjata. Hinauskulujen si-
jasta voidaan vaihtoehtoisesti korvata, kuitenkin enintään 
hinauskulujen määrään saakka, korjaustyöstä aiheutu-
neet asentajan työ- ja matkakulut, jos vaurio tai vika voi-
daan korjata tapahtumapaikalla. Muilta osin korjauskus-
tannuksia ei korvata. 

Kuorma-auton ja sen perävaunun hinaus- ja noutokustan-
nuksia korvataan enintään 3 400 € Vakuutustapahtumaa 
kohti. Muiden ajoneuvojen hinaus- ja noutokustannuksia 
korvataan enintään 2 000 € Vakuutustapahtumaa kohti. 

(ii) Matka- ja muut ylimääräiset kustannukset Suo-
messa  

Vakuutuksesta korvataan kuljettajan matkakustannuksia 
vahinkopaikkakunnalta koti, lähtö- tai määräpaikkakun-
nalle sekä matkustajien matkakustannuksia lähtö- tai 
määräpaikkakunnalle halvimman mahdollisen kulkuväli-
neen mukaisesti.  

Vaihtoehtoisesti vakuutuksesta voidaan korvata ajoneu-
von korjaustyön valmistumisen odottamisesta aiheutuvia 
yöpymis- ja muita kustannuksia, kuitenkin enintään yllä 
mainittujen matkakustannusten verran. 

Mikäli ajoneuvoa ei voida korjata liikennekelpoiseen kun-
toon ja se joudutaan jättämään korjattavaksi vieraalle 
paikkakunnalle, vakuutuksesta korvataan myös korjatun 
ajoneuvon noutamisesta aiheutuneet kohtuullisena pidet-
tävät matkakustannukset. 

Matka- ja noutokustannuksia tai muita matkan keskeyty-
misestä aiheutuneita kustannuksia korvataan enintään 
500 € yhtä Vakuutustapahtumaa kohti.  

(iii) Matka- ja muut ylimääräiset kustannukset ulko-
mailla  

Vakuutuksesta korvataan kuljettajan sekä matkustajien 
matkakustannuksia vahinkopaikkakunnalta lähtö- tai 
määräpaikkakunnalle halvimman mahdollisen kulkuväli-
neen mukaisesti.  

Vaihtoehtoisesti vakuutuksesta voidaan korvata ajoneu-
von korjaustyön valmistumisen odottamisesta aiheutuvia 
yöpymis- ja muita kustannuksia, kuitenkin enintään yllä 
mainittujen matkakustannusten verran. 

Mikäli ajoneuvoa ei voida korjata liikennekelpoiseen kun-
toon 3 työpäivän kuluessa tai, jos lukittuna ollut ajoneuvo 
on varastettu matkan aikana ja se on ollut kateissa vähin-
tään 24 tuntia, korvataan vakuutuksesta kuljettajan ja 
matkustajien kotimatkasta aiheutuneita ylimääräisiä mat-
kakustannuksia.  

Matkakustannuksia ja muita ylimääräisiä kustannuksia 
korvataan yhteensä enintään 1 700 € asti yhtä Vakuutus-
tapahtumaa kohti. 

Vakuutuksesta korvataan myös ne kustannukset, jotka ai-
heutuvat ajoneuvon noutamisesta tai kuljetuksesta ulko-
mailta ajoneuvon haltijan kotipaikkakunnalle, jos  

• Ajoneuvon jättäminen ulkomaille on ollut välttämä-
töntä kuljettajan sairauden, tapaturman tai kuole-
man johdosta; 

• Vaurioitunutta tai vioittunutta ajoneuvoa ei ole 
voitu korjata liikennekelpoiseen kuntoon 3 työpäi-
vän kuluessa ja kuljettaja on palannut kotipaikka-
kunnalle; tai 

• Varastettu ajoneuvo on myöhemmin löytynyt. 

Korvauksen enimmäismäärä on enintään ajoneuvon 
käypä arvo siinä kunnossa kuin ajoneuvo on kuljetuksen 
alkamispäivänä.  

5.8 Oikeusturvavakuutus  

5.8.1 Yleistä 

Oikeusturvavakuutuksesta korvataan Vakuutetun välttä-
mättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, 
jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä Va-
kuutuksen kohteena olevan ajoneuvon omistamiseen, 
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kuljettamiseen ja hallintaan liittyvissä riita-, rikos- ja hake-
musasioissa kohdassa 5.8.3 tarkoitetuissa Vakuutusta-
pahtumissa.  

5.8.2 Tuomioistuimet ja voimassaoloalue  

Vakuutettu voi käyttää vakuutusta asioissa, jotka voidaan 
välittömästi saattaa Suomessa käsiteltäviksi käräjäoikeu-
dessa tai vastaavassa ulkomaisessa tuomioistuimessa 
sekä näiden tuomioistuinten muutoksenhakuasteissa va-
kuutuksen voimassaoloalueella.  

5.8.3 Korvattavat Vakuutustapahtumat  

Riita- ja hakemusasiassa Vakuutustapahtuma on riidan 
syntyminen. Riita on syntynyt, kun perusteeltaan ja mää-
rältään yksilöity vaatimus on todisteellisesti ja yksilöidysti 
kiistetty perusteen tai määrän osalta.  

Rikosasiassa Vakuutustapahtuma on  

• Vakuutetun ollessa vastaajana, kun  

- Virallinen syyttäjä ajaa Vakuutettua vas-
taan ajoneuvon liikenteeseen käyttämi-
sestä johtuvaa syytettä; tai   

- Asianomistaja nostaa syytteen tai jatkaa 
syytteen nostamista tilanteessa, jossa vi-
rallinen syyttäjä on päättänyt jättää syyt-
teen nostamatta tai on sen peruuttanut. 
Syyte on nostettu, kun asianomistajan 
haastehakemus on saapunut käräjäoikeu-
den kansliaan. Syytettä on jatkettu, kun asi-
anomistaja on ilmoittanut syytteen ajami-
sesta kirjallisesti tuomioistuimelle sen jäl-
keen, kun virallinen syyttäjä on perunut 
syytteen.  

• Vakuutetun ollessa asianomistajana, kun asian-
omistajan esittämä yksityisoikeudellinen vaatimus 
on kiistetty perusteeltaan tai määrältään  

Vakuutustapahtuman tarkoittaman syytteen tai kiistetyn 
vaatimuksen tulee perustua tapahtumaan, oikeustoimeen 
tai muuhun olosuhteeseen, joka on sattunut vakuutuksen 
voimassaoloaikana.  

Kysymyksessä on yksi Vakuutustapahtuma silloin, kun   

• Kaksi tai useampia tämän vakuutuksen Vakuutet-
tuja on riita-, rikos- tai hakemusasiassa samalla 
puolella; tai  

• Vakuutetulla on useita riita-, rikos- ja hake-
musasoita, jotka perustuvat samaan tapahtu-
maan, olosuhteeseen, oikeustoimeen tai oikeu-
denloukkaukseen taikka samaan tai samanlai-
seen, vaikkakin eriperusteiseen vaatimukseen.  

5.8.4 Vakuutustapahtumiin liittyvät rajoitukset  

Vakuutuksesta ei korvata Vakuutetulle aiheutuvia kuluja 
asiassa,  

• Jossa vaatimuksen kiistämistä ei voida osoittaa;  

• Jossa on kyse muusta kuin ajoneuvon omista-
mista, hallintaa tai kuljettamista koskevasta Va-
kuutetun työhön, ammatinharjoittamiseen, elin-
keino- tai ansiotoimintaan liittyvästä asiasta;  

• Jossa on kyse luvanvaraisen henkilö- tai tavaralii-
kenteen harjoittamiseen tarvittavasta liikennelu-
vasta tai liikenteen luvattomasta harjoittamisesta;  

• Jolla on Vakuutetulle vähäinen merkitys;  

• Jossa tämän vakuutuksen Vakuutetut ovat vasta-
puolina; vakuutuksesta korvataan kuitenkin Va-
kuutuksenottajan kustannukset sekä ajoneuvon 
kuljettajan puolustuskulut ajoneuvon liikenteeseen 
käyttämisestä johtuneesta syytejutusta;  

• Jossa virallisen syyttäjän Vakuutettua vastaan 
ajama syyte koskee  

- rattijuopumusta, törkeää rattijuopumusta, 
liikennepakoa tieliikenteessä tai kulkuneu-
von luovuttamista juopuneelle;  

- törkeää liikenneturvallisuuden vaaranta-
mista tai ylinopeuteen perustuvaa liikenne-
turvallisuuden vaarantamista tai liikenne-
rikkomusta;  

- tahallista tekoa tai törkeää huolimatto-
muutta;  

• Joka koskee ajoneuvon kuljettamista oikeudetta;  

• Joka koskee kuljettajan ajokieltoon määräämistä;  

• Joka koskee jossain edellisessä kolmessa koh-
dassa kuvattuun tilanteeseen perustuvaa Vakuu-
tettua vastaan esitettyä vahingonkorvaus- tai 
muuta vaatimusta taikka muuta syytettä;  

• Joka koskee Vakuutetun esittämää sellaiseen te-
koon perustuvaa yksityisoikeudellista vaatimusta, 
josta hänet on tuomittu rangaistukseen tai jätetty 
syyttämättä tai rangaistukseen tuomitsematta sitä 
koskevien erityissäännösten perusteella. Jos va-
hingonkorvausvaatimus kuitenkin perustuu te-
koon, josta Vakuutettu on tuomittu rangaistukseen 
liikenneturvallisuuden vaarantamisesta tai liiken-
nerikkomuksesta, korvataan vahingonkorvaus-
vaatimuksen esittämisestä aiheutuvat kustannuk-
set;  

• Joka liittyy konkurssiin;  

• Joka koskee ulosottoa, ulosottolaissa tarkoitettua 
täytäntöönpanoriitaa tai ulosottoon liittyvää täytän-
töönpanoa taikka jossa Vakuutetulle on esitetty 
ulosottolain mukainen oikeustoimien peräytymis-
vaatimus;   

• Jossa on kysymys yrityksen saneerauksesta tai 
yksityishenkilön velkajärjestelystä annettujen la-
kien mukaisesta menettelystä tai maaseutuelinkei-
nolain mukaisesta maatalouden harjoittajan va-
paaehtoisesta velkajärjestelystä;  

• Jossa on kysymys siitä, onko Vakuutetun ilmoitta-
masta Vakuutustapahtumasta aiheutuneet kus-
tannukset joko kokonaan tai osittain korvattava 
tästä oikeusturvavakuutuksesta; tai 

• Joka käsitellään ryhmäkanteena. 

5.8.5 Toimenpiteet Vakuutustapahtuman satuttua  

Jos Vakuutettu haluaa käyttää Vakuutusta, hänen on il-
moitettava kirjallisesti siitä Vakuutusyhtiölle etukäteen en-
nen asianajo- ja oikeudenkäyntikulujen syntymistä.  

Vakuutetun on käytettävä asiamiehenään asianajajaa tai 
muuta lakimiestä. Vakuutuksesta ei makseta korvausta, 
jos Vakuutettu ei käytä lainkaan asiamiestä tai käyttää 
asiamiehenään muuta kuin oikeustieteen kandidaatin tai 
vastaavan ulkomaisen tutkinnon suorittanutta henkilöä.  

Vakuutetun on oikeudenkäynnissä ja sovintoneuvotte-
luissa vaadittava vastapuolelta täysimääräisesti kor-
vausta asianajo- ja oikeudenkäyntikuluistaan. 

Jos Vakuutetun vastapuolelleen esittämä oikeudenkäyn-
tikuluvaatimus on tuomioistuimen päätöksellä hylätty osit-
tain tai kokonaan, päätöksestä on Vakuutusyhtiön vaati-
muksesta valitettava. Jos Vakuutettu ilman perusteltua 
syytä jättää kuluvaatimuksen esittämättä tai luopuu siitä 
aiheettomasti taikka ei suostu valittamaan tuomioistuimen 
oikeudenkäyntikuluja koskevasta tuomioista, korvausta 
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voidaan alentaa tai evätä se kokonaan. Riita-asioiden so-
vittelusta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain mukai-
sessa sovittelumenettelyssä (tuomioistuinsovittelu) kor-
vausta ei kuitenkaan tarvitse vaatia sovittelumenettelystä 
Vakuutetulle aiheutuneiden kulujen osalta.  

Vakuutetulla ei ole oikeutta hyväksyä asian hoitamisesta 
aiheutuneiden kustannusten määrää Vakuutusyhtiötä si-
tovasti. Jos Vakuutettu on itse maksanut asianajo- ja oi-
keudenkäyntikulujaan, maksettu määrä ei sido Vakuutus-
yhtiötä arvioitaessa oikeudenkäyntikulujen kohtuulli-
suutta. 

5.8.6 Korvaussäännökset  

(i) Vakuutusmäärä  

Enimmäiskorvaus jokaisessa Vakuutustapahtumassa on 
10.000 €.  

(ii) Korvattavat kustannukset 

Vakuutuksesta korvataan Vakuutustapahtumasta aiheu-
tuneet Vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asian-
ajo- ja oikeudenkäyntikulut seuraavasti:  

• Riita- ja hakemusasioissa  

- Asiamiehen käyttämisestä ja todistelusta 
aiheutuneet kulut;  

- Kun asiaa on käsitelty tuomioistuinsovitte-
lussa, korvataan vakuutuksesta myös so-
vittelijan mahdollisen avustajan palkkiosta 
ja kuluista riidan osapuolten pääluvun mu-
kaisesti laskettu Vakuutetun osuus; tai  

- Jos edellytyksenä riidan saattamiselle tuo-
mioistuimen tutkittavaksi on jokin oikeus-
toimi taikka jossakin elimessä tai toimituk-
sessa tehty päätös, kustannukset korva-
taan siitä lukien, kun sanottu edellytys on 
täyttynyt.  

• Rikosasiassa  

 Vakuutettu asianomistajana  

- Asiamiehen käyttämisestä ja todistelusta 
aiheutuneet oikeudenkäyntikulut siltä osin, 
kun oikeudenkäynnissä on kysymys rikok-
sesta johtuvasta muusta Vakuutetun yksi-
tyisoikeudellisesta vaatimuksesta kuin oi-
keudenkäyntikuluista.  

 Vakuutettu vastaajana  

- Asiamiehen käyttämisestä ja todistelusta 
aiheutuneet oikeudenkäyntikulut kohdassa 
5.8.3 tarkoitetuissa Vakuutustapahtu-
missa.  

• Muutoksenhaku korkeimpaan oikeuteen  

- Jos muutoksenhaku korkeimpaan oikeu-
teen edellyttää valituslupaa, muutoksen-
hausta aiheutuneet kustannukset korva-
taan vakuutuksesta vain siinä tapauk-
sessa, että lupa on myönnetty.  

- Ylimääräisten muutoksenhakukeinojen 
käyttämisestä aiheutuneet kustannukset 
korvataan vain, jos korkein oikeus on hy-
väksynyt kantelun tai tuomion purkamisen 
tai palauttanut menetetyn määräajan.  

(iii) Yhteinen intressi  

Mikäli asiassa on kysymys olennaisesti muusta kuin Va-
kuutetun omasta intressistä taikka Vakuutetulla on asi-
assa valvottavana yhteinen etu muiden kuin tällä vakuu-
tuksella Vakuutettujen tahojen kanssa, vakuutuksesta 

korvataan vain Vakuutetun osuudeksi katsottava osa kus-
tannuksista.  

(iv) Korvauksen määrä ja sen laskeminen sekä arvon-
lisävero  

Vakuutuksesta korvattavat asianajo- ja oikeudenkäyntiku-
lut määrätään oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäyn-
nistä rikosasioissa annetun lain oikeudenkäyntikuluja 
koskevien oikeusohjeiden mukaisesti. Jos tuomioistuin ei 
asianomaisten myöntämisen vuoksi ole lausunut päätök-
sessään asianajo- ja oikeudenkäyntikuluista tai jos asia 
on ratkaistu sovintoteitse, korvattavat kustannukset mää-
rätään ottaen huomioon myös vastaavanlaisissa asioissa 
yleensä tuomitut ja maksetut kulut.  

Asiamiehen käytöstä korvataan kohtuullinen palkkio asia-
miehen työstä ja välttämättömistä kuluista. Palkkion ja ku-
lujen kohtuullisuutta määriteltäessä otetaan huomioon rii-
danalaisen etuuden arvo, asian vaikeus ja laajuus sekä 
suoritetun työn määrä ja laatu.  

Jos Vakuutettu on arvonlisälain mukaan oikeutettu vä-
hentämään tai hakemaan takaisin asianajolaskuun tai oi-
keudenkäyntikuluihin sisältyvän veron, korvauksesta vä-
hennetään kustannuksiin sisältyvä arvonlisävero.  

(v) Kustannukset, joita vakuutuksesta ei korvata  

Vakuutuksesta ei korvata: 

• Vakuutetun maksettavaksi tuomittuja tai sovittuja 
vastapuolen oikeudenkäyntikuluja. Vakuutetun 
maksettavaksi tuomitut vastapuolen oikeuden-
käyntikulut korvataan kuitenkin samoin ehdoin 
kuin Vakuutetun omatkin asianajokulut,  

• Kun Vakuutettua on avustanut oikeudenkäynnissä 
kuluttaja-asiamies tai hänen alaisensa ja Vakuute-
tun asian hoitaminen on ollut lain soveltamisen ja 
kuluttajien yhteisen edun kannalta tärkeää; tai  

• Kun Vakuutetun vastapuoli on pääosin jättänyt 
noudattamatta asiassa annettua kuluttajavalitus-
lautakunnan, vakuutuslautakunnan tai muun vas-
taavan elimen päätöstä, joka asian keskeisiltä osin 
on Vakuutetulle myönteinen.  

• Tuomion tai päätöksen täytäntöönpanosta aiheu-
tuvia kustannuksia;  

• Vakuutetun ajanhukkaa, omaa työtä, tulon- tai an-
sionmenetystä, matkoja tai oleskelukustannuksia 
eikä sitä lisäkustannusta, joka aiheutuu asiamie-
hen vaihtamisesta tai Vakuutetun omasta kustan-
nuksia lisäävästä tai tarpeettomia kustannuksia ai-
heuttavasta menettelystä; 

• Oikeustieteellisen asiantuntijalausunnon hankki-
misesta aiheutuneita kuluja;  

• Rikosilmoituksen tai tutkintapyynnön tekemisestä 
taikka rikosasian esitutkinnasta aiheutuvia kuluja;  

• Kustannuksia sellaisista seikoista tai todisteista, 
joita tuomioistuin ei ota huomioon liian myöhään 
esitettyinä;  

• Kustannuksia, jotka Vakuutettu tai hänen asiamie-
hensä ovat aiheuttaneet jäämällä pois tuomioistui-
mesta, jättämällä noudattamatta tuomioistuimen 
antamia määräyksiä tai esittämällä väitteen, jonka 
he ovat tienneet tai heidän olisi pitänyt tietää ai-
heettomaksi taikka muutoin ovat oikeudenkäyntiä 
pitkittämällä tahallaan tai huolimattomuudesta ai-
heuttaneet;  

• Kustannuksia oikeudenkäynnistä, jonka Vakuu-
tettu tai hänen asiamiehensä on aloittanut ilman, 
että vastapuoli on antanut siihen aihetta, taikka 
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ovat muutoin tahallisesti tai huolimattomuudesta 
aiheuttaneet tarpeettoman oikeudenkäynnin;  

• Kustannuksia, jotka aiheutuvat julkisen oikeus-
avun hakemisesta; tai 

• Sitä lisäkustannusta, joka aiheutuu asiamiehen 
vaihtamisesta.  

(vi) Muita korvaukseen liittyviä säännöksiä  

Vakuutusyhtiö suorittaa korvauksen Vakuutetun asianajo- 
ja oikeudenkäyntikuluista tuomioistuimen lainvoimaisen 
päätöksen tai sovinnon syntymisen jälkeen, ellei toisin ole 
sovittu.  

Vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden vähennykseksi on 
luettava kulukorvaus, jonka Vakuutetun vastapuoli on tuo-
mittu tai sitoutunut maksamaan Vakuutetulle, mikäli se on 
saatu perityksi maksuvelvolliselta.  

Jos vastapuoli on tuomittu tai sitoutunut maksamaan Va-
kuutetulle kulukorvausta, joka vakuutuksesta korvausta 
suoritettaessa on maksamatta, Vakuutettu on velvollinen 
ennen korvauksen suorittamista siirtämään oikeutensa 
kulukorvaukseen Vakuutusyhtiölle vakuutuksesta suori-
tettavan korvauksen määrään asti.  

Jos Vakuutettu on joutunut maksamaan osan kustannuk-
sistaan itse sen vuoksi, että kustannukset ylittävät koh-
dassa 5.8.6(i) mainitun enimmäiskorvauksen, Vakuutettu 
on velvollinen siirtämään vastapuolen kulukorvauksesta 
Vakuutusyhtiölle sen osan, joka ylittää Vakuutetun itse 
maksaman osuuden.  

Jos Vakuutetun vastapuolen maksettavaksi tuomittu tai 
sovittu kulukorvaus on maksettu Vakuutetulle tai hän on 
muutoin saanut lukea sen hyväkseen, Vakuutetun on pa-
lautettava Vakuutusyhtiölle kulukorvaus korkoineen va-
kuutuksesta suoritetun korvauksen määrään asti.  

5.9 Rahoitusvakuutus  

5.9.1 Yleistä 

Jos ajoneuvon omistajana on autoliike tai rahoitusyhtiö tai 
jos ajoneuvo on leasingvuokrattu (ei ns. rent-vuokraus), 
Vakuutukseen liitetään rahoitusvakuutus. Rahoitusva-
kuutus voidaan liittää Vakuutukseen myös panttioikeuden 
tai autokiinnityksen haltijan eduksi erikseen sovittaessa. 
Rahoitusvakuutusta ei voi liittää osakaskovakuutukseen. 

Vakuutus korvaa ajoneuvon menettämisen tai vaurioitu-
misen johdosta kohdassa 5.9.3 mainitulle Vakuutetulle 
koituneen taloudellisen menetyksen, niissä tilanteissa, 
joissa kyse on kohtien 5.2 - 5.6 mukaisesta Vahinkota-
pahtumasta ja korvausta alennetaan tai se evätään Suo-
jeluohjeiden tai Sopimuksen perusteella. 

Korvaus voidaan maksaa vain kohdassa 5.9.3 mainitulle 
Vakuutetulle. Rahoitusvakuutus ei ole voimassa muiden 
hyväksi.  

Vakuutusyhtiön takautumisoikeus ajoneuvon haltijaa, 
vuokralle ottajaa, vahingon aiheuttajaa ja autokiinnityksen 
ollessa kysymyksessä ajoneuvon omistajaa kohtaan 
määräytyy Vakuutussopimuslain 10 luvun 75 §:n mukaan. 
Katso myös Yleiset Ehdot, kohta 13 (Vakuutuksenantajan 
takautumisoikeus). 

5.9.2 Korvausvastuun rajoitukset  

Rahoitusvakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on ai-
heutunut  

• Petoksesta tai kavalluksesta; 

• Rahoitussopimuksen ehtojen laiminlyönnistä; tai  

• Kohtien 5.1 – 5.6 rajoitusehdoissa mainitusta 
syystä. 

5.9.3 Vakuutetut  

Vakuutettuja ovat ajoneuvon  

• Omistuksenpidätysehdoin ajoneuvon myynyt ajo-
neuvokauppaa harjoittava autoliike tai rahoituslai-
tos, jolle autoliike on siirtänyt vastaavat oikeudet;  

• Vuokranantaja (leasing-vuokraus, ei ns. rent-
vuokraus); ja  

• Panttioikeuden tai autokiinnityksen haltija, näin 
erikseen sovittaessa.  

5.9.4 Vahingon määrä  

Vahingon määrällä tarkoitetaan rahoitusvakuutuksen 
osalta sitä summaa, jolla kohdan 7 mukaan määriteltyä 
korvattavan Vahingon määrää on alennettu tai evätty 
Suojeluohjeiden tai muiden Sopimuksen ehtojen mukai-
sesti.  

Vahingon määrää laskettaessa mukaan ei lueta Vakuu-
tuksen kohteeseen kuulumattomien eikä muun kuin Va-
kuutetun omistamien laitteiden ja varusteiden vaikutusta 
ajoneuvon käypään arvoon ja korjauskustannusten mää-
rään.  

5.9.5 Enimmäiskorvaus 

Vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden ylärajana on ajo-
neuvon käypä arvo omavastuulla vähennettynä, kuitenkin 
enintään ajoneuvon omistajan osamaksu-, leasing-, tms. 
sopimuksen ehtojen mukainen saatava tai pantinhaltijan 
saatava tai autokiinnitystä vastaan myönnetyn lainan 
maksamaton osuus vahinkohetkellä. 

Käypä arvo on määritelty kohdassa 7.5. 

Korvausta hakeva Vakuutettu on velvollinen toimittamaan 
Vakuutusyhtiölle kirjallisen laskelman vaurioitunutta ajo-
neuvoa koskevan saatavansa määrästä, sekä selvityksen 
siitä, ettei saatavaa ole saatu perittyä vahingon aiheutta-
jalta tai ajoneuvon haltijalta tai autokiinnitystä vastaan 
myönnetyn lainan maksamatonta osuutta ajoneuvon 
omistajalta. 

6 OMAVASTUUT 

6.1 Omavastuun suuruus 

Kolarointi-, eläinvahinko-, palo-, varkaus- ja ilkivaltava-
kuutuksen omavastuun suuruus ja laskentatapa merki-
tään aina Sopimukseen. Omavastuu on aina vahinkokoh-
tainen.  

Mikäli Sopimuksessa ei ole muuta sovittu, on omavastuu: 

• Autopalveluvakuutuksessa 0 €; 

• Oikeusturvavakuutuksessa 15% korvauksen mää-
rästä, kuitenkin vähintään 200 €; ja 

• Rahoitusvakuutuksessa 1500 €, kuitenkin vähin-
tään kolarointivakuutuksen omavastuu. 

6.2 Poikkeavat omavastuut 

Mikäli kyseessä on kolarointivakuutuksesta korvattava 
vahinko ja vahingon aiheuttanut kuljettaja on vahingon 
sattumishetkellä iältään alle 21 -vuotias, omavastuu on 
kaksinkertainen. 

Mikäli varkausvahinko on sattunut Virossa, Latviassa, 
Liettuassa, Puolassa, Romaniassa tai Bulgariassa oma-
vastuu on aina 20 % korvattavan vahingon määrästä, kui-
tenkin vähintään varkausvahingon euromääräinen oma-
vastuu. Korotettu omavastuu koskee myös varkausvahin-
koa, joka on sattunut sellaisessa valtiossa, johon vakuu-
tuksen voimassaoloalue on laajennettu. 

Mikäli Vahinko on johtunut siitä, että linja-auton, kuorma-
auton tai raskaan perävaunun osa tai laite taikka ajoneu-
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vossa oleva kuorma on osunut yläpuolella olevaan estee-
seen, omavastuu on 25% Vahingon määrästä, kuitenkin 
enintään 10.000 € ja vähintään Sopimukseen merkitty eu-
romääräinen omavastuu. 

Palovahingon omavastuu on 25% vahingon määrästä, 
kuitenkin vähintään Sopimukseen merkitty euromääräi-
nen omavastuu, mikäli kyseessä on kohdassa 9.6 mai-
nittu linja-auto, kuorma-auto tai moottorityökone ja ajo-
neuvoa ei ole varustettu Vakuutusyhtiön hyväksymällä 
automaattisella sammutusjärjestelmällä. 

7 KORVAUSSÄÄNNÖKSET 

7.1 Yleistä 

Vakuutuksesta korvataan Vakuutustapahtumasta aiheu-
tunut suoranainen esinevahinko kolarointi-, eläinvahinko-, 
palo-, varkaus- ja ilkivaltavakuutusten mukaisesti. Esine-
vahingoilla tarkoitetaan sitä, että esine vaurioituu, tuhou-
tuu tai jää kateisiin varkauden johdosta. Suoranaisen esi-
nevahingon lisäksi vakuutuksesta korvataan kohtuulliset 
kustannukset, jotka aiheutuvat vaurioituneen ajoneuvon 
tielle nostosta sekä liikennekelvottoman ajoneuvon kuljet-
tamisesta lähimmälle korjaamolle, jossa ajoneuvo voi-
daan asianmukaisesti korjata. 

Autopalvelu-, oikeusturva-, ja rahoitusvakuutuksien mu-
kaan korvataan näissä kohdissa erikseen määritellyt va-
hingot. Lisäturvavakuutusten korvaukset on määritelty 
kunkin lisäturvavakuutuksen erillisissä ehdoissa. 

Varkausvakuutuksesta korvataan löydetyn ajoneuvon 
noutamisesta tai palauttamisesta aiheutuneet kohtuulliset 
kustannukset.  

Lisäksi vakuutuksesta korvataan sattuneen tai välittö-
mästi uhkaavan vahingon torjumisesta tai rajoittamisesta 
aiheutuneet, kohtuulliset kustannukset. 

Korvauksen hakija on velvollinen hankkimaan ne selvityk-
set, jotka ovat parhaiten hänen saatavissaan ottaen huo-
mioon myös Vakuutusyhtiön mahdollisuudet hankkia sel-
vitystä. Tarpeellisia selvityksiä ovat muun muassa: 

• Korvauksen hakijan kirjallinen vahinkoilmoitus;  

• Varkaus-, ilkivalta- ja eläinvahingoissa jäljennös 
poliisiviranomaiselle tehdystä ilmoituksesta; tai 

• Kauppalasku, kuitti tai muu luotettava selvitys ai-
heutuneen vahingon määrän selvittämistä varten.  

Katso lisäksi Yleiset Ehdot kohta 10.1 (Korvauksen haki-
jan velvollisuudet).  

7.2 Rajoitukset  

Vakuutuksesta ei korvata: 

• Ajoneuvon tai sen osan arvon alennusta; 

• Ajoneuvon korjauksen yhteydessä tehtyjä muutos- 
tai parannustöitä;  

• Ajoneuvon puutteellisen tai epäonnistuneen kor-
jauksen uusimisesta tai parantamisesta johtuvia 
kustannuksia;  

• Ajoneuvon käyttöhyödyn menetystä (seisonta-
ajan korvausta) tai sijaisauton vuokrauskustan-
nuksia (pois lukien erillisestä sijaisautovakuutuk-
sesta korvattavat kulut); 

• Käyttämisestä johtuvaa normaalia kulumista ja 
ajoneuvolla ajettujen lisäkilometrien aiheuttamaa 
arvon alennusta sen luvattoman käytön aikana;  

• Kuluja Vahinkoon liittymättömästä pesusta tai 
muusta käsittelystä; 

• Kuluja polttoaineesta; tai 

• Vahinkoasian selvittelystä tai hoitamisesta aiheu-
tuvia kustannuksia.  

7.3 Vahingon määrä  

Vahingon määrä on ajoneuvon korjauskustannukset, jos 
ajoneuvon korjaaminen on kannattavaa. Korjaaminen ei 
ole kannattavaa, jos arvioidut korjauskustannukset ylittä-
vät ajoneuvon Vakuutustapahtumaa edeltäneen arvon ja 
Vakuutustapahtuman jälkeisen arvon erotuksen. Tällöin 
Vakuutusyhtiöllä on oikeus lunastaa ajoneuvo maksa-
malla ajoneuvosta käyvän arvon mukainen korvaus. 

Vahingon määrää laskettaessa mukaan ei lueta Vakuu-
tuksen kohteeseen kuulumattomien varusteiden, laittei-
den, rakenteiden ja osien sekä kohdassa 7.6 mainittujen 
erikseen korvattavien varusteiden vaikutusta ajoneuvon 
käypään arvoon ja/tai korjauskustannusten määrään.  

7.4 Vakuutuksen kohteen korjaaminen 

Vakuutuksesta korvataan ajoneuvon välttämättömät ja 
tarpeelliset korjauskustannukset. Ajoneuvo tulee korjata 
tarkoituksenmukaisia korjausmenetelmiä käyttäen. Jos 
kuluneiden tai syöpyneiden osien tilalle vaihdetaan uusia 
osia ja ajoneuvon kunto paranee olennaisesti tämän 
vuoksi, korvataan korjauskustannuksista vain se osa, 
joka vastaa ajoneuvon saattamista Vahinkotapahtumaa 
edeltäneeseen kuntoon.  

Vakuutusyhtiöllä on oikeus määrätä korjaamo tai hankin-
tapaikka. Vakuutusyhtiö ei kuitenkaan ole vastuussa työn 
tai osien laadusta.  

Varaosista aiheutuneet kustannukset korvataan edulli-
simman käytettävissä olevan, liikenneturvallisuussään-
nökset ja muut viranomaismääräykset täyttävän korjaus-
vaihtoehdon mukaisesti aiheuttamatta kuitenkaan tarpee-
tonta viivästystä korjaustyöhön. 

7.5 Käypä arvo  

Suoranaisessa esinevahingossa Vakuutusyhtiön kor-
vausvelvollisuuden ylärajana on ajoneuvon tai sen osan 
käypä arvo.  

Ajoneuvon käypä arvo on se käteishinta, joka ajoneu-
vosta on yleisesti saatavissa Vakuutustapahtuman sattu-
mispäivän markkinatilanteessa, jos sitä pidettäisiin myy-
tävänä tarkoituksenmukaisella tavalla. Käyvällä arvolla ei 
tarkoiteta autoliikkeiden ulosmyyntihintaa, pyyntihintaa 
eikä vaihtohyvitysarvoa, vaan sellaista hintaa, jonka usea 
henkilö olisi ollut siitä todellisuudessa valmis maksa-
maan. 

Ajoneuvon käypää arvoa määritettäessä otetaan huomi-
oon ajoneuvon merkin ja mallin markkinahinnat, vuosi-
malli, käyttöikä, ajetut kilometrit, varusteet, yksilöllinen 
kunto sekä muut käypään arvoon vaikuttavat tekijät. 

7.6 Varusteet, joista suoritetaan erillinen korvaus 

Korvattavat varusteet ovat: 

• Lapsen turvaistuin; 

• Taakkatelineet; ja 

• Tavarankuljetuslaatikko (niin sanottu suksiboksi).  

Yllä mainituista varusteista maksetaan erillinen korvaus, 
vaikka varusteet eivät olisi Sopimuksen piirissä, jos va-
rusteet ovat olleet kiinnitettyinä ajoneuvoon Vahinkota-
pahtuman hetkellä ja vaurioituneet Vahinkotapahtu-
massa. Vahingon kokonaiskustannuksista vähennetään 
omavastuu kohdan 6 mukaisesti. 

Yllä mainittujen kohteiden arvo määritetään siten, että uu-
den vastaavan varusteen hankintahinnasta vähennetään 
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vuotuisena poistona 10 %, kuitenkin niin, että arvona pi-
detään vähintään 30 % uuden vastaavan varusteen han-
kintahinnasta.  

7.7 Korvauksen maksaminen  

Vakuutusyhtiö täyttää korvausvelvollisuutensa: 

• Maksamalla Vakuutustapahtumasta johtuvat välit-
tömät korjauskustannukset tositteiden mukaisesti 
tai maksamalla arvioidun ja sovitun korjauskustan-
nusten määrän;  

• Maksamalla muun näiden ehtojen tai lisäturvien 
ehtojen mukaisen korvauksen tositteiden mukai-
sesti;  

• Maksamalla Vakuutuksen kohteella välittömästi 
ennen Vahinkotapahtumaa ja sillä sen jälkeen ol-
leen käyvän arvon erotuksen;  

• Lunastamalla Vakuutuksen kohteen käyvästä ar-
vosta; tai  

• Lunastamalla Vakuutuksen kohteen lunastusetu-
vakuutuksen mukaisesta arvosta.  

Korvauksesta vähennetään omavastuu kohdan 6 mukai-
sesti. 

Jos Vakuutuksen kohteen omistusoikeutta ei luovuteta 
Vakuutusyhtiölle, korvaus maksetaan yllä olevan listan 
toisen kohdan mukaisesti.  

7.8 Omistusoikeuden siirtyminen ja asiakirjojen 
luovuttaminen  

Lunastuksessa korvattavan ajoneuvon tai sen osan omis-
tusoikeus siirtyy Vakuutusyhtiölle. Siirto on tehtävä kirjal-
lisesti. Lunastuskorvauksen maksamisen edellytyksenä 
on, että Vakuutusyhtiölle luovutetaan ajoneuvon osalta vi-
ranomaisten edellyttämät rekisteröintiin vaadittavat asia-
kirjat tai tunnisteet sekä avaimet ja avaimet kaikkiin niihin 
laitteisiin, joilla on tarkoitus estää ajoneuvon luvaton 
käyttö.  

7.9 Omavastuiden ja muiden vähennysten vähen-
tämisjärjestys  

Omavastuut ja muut näissä ehdoissa mainitut vähennyk-
set vähennetään vahingon määrästä kulloinkin voimassa 
olevan yleisen käytännön mukaisesti. Ellei käytäntö ole 
tiedossa tai siitä ei ole yksimielisyyttä, on vähennysjärjes-
tys: 

• Arvonlisävero; 

• Muut vähennettävät verot; 

• Korvauksen mahdollinen alennus; ja 

• Omavastuu 

7.10 Vakuutuskorvauksen verosäännökset  

Vakuutusyhtiö maksaa korvauksen veron osuudella vä-
hennettynä, jos Vakuutetulla tai vahingonkärsineellä on 
oikeus vähentää tai saada palautuksena tavaraan tai pal-
veluun sisältyvä arvonlisävero tai vastaava ulkomainen 
vero tai maksu.  

Lunastuskorvauksesta vähennetään alennetun tai palau-
tetun autoveron määrästä se osa, mikä siitä olisi pantu 
maksuun, jos ajoneuvo olisi myyty Vakuutustapahtuman 
sattumispäivänä.  

Vakuutuksesta ei suoriteta erillistä korvausta ajoneuvove-
rosta tai vastaavasta verosta, jonka suorittaminen on ajo-
neuvon käyttämisen edellytys. Korvausta ei myöskään 
suoriteta maksusta, joka maksetaan erityiskilpipäätök-
sestä.  

8 VAKUUTUSMAKSUUN VAIKUTTAVIA 
TEKIJÖITÄ 

8.1 Yleistä 

Vakuutusmaksusta ja siinä tapahtuvista muutoksista va-
kuutuskausittain on sovittu Sopimuksessa. 

8.2 Liikennekäytöstäpoisto 

Kolarointi-, eläinvahinko- ja autopalveluvakuutukset sekä 
mahdolliset lisäturvat eivät ole voimassa liikennekäytös-
täpoiston aikana. Kolarointivakuutuksesta korvataan kui-
tenkin tulvasta, myrskystä tai raekuurosta aiheutunut vau-
rio. 

Liikennekäytöstäpoiston ajalta ei anneta maksunpalau-
tusta.  

8.3 Osasuorituksen kohdentamissäännöt  

Mikäli Vakuutuksenottaja ei anna määräystä maksusaa-
tavien kohdentamisesta ja jos maksamatta olevan erän 
suuruisia eriä on useita, Vakuutusyhtiö kohdistaa maksun 
ensisijaisesti vanhimmalle vakuutusmaksulle, sen jälkeen 
vanhimmalle liikennevakuutusmaksulle sekä avoimille 
korkolaskuille vanhimmasta laskusta alkaen.  

8.4 Vakuutusmaksu vakuutuksen päättyessä kes-
ken vakuutuskauden  

Ellei päättymisen yhteydessä toisin sovita, on Vakuutuk-
senottaja irtisanottuaan vakuutuksen velvollinen maksa-
maan vakuutuksen vakuutusmaksut vakuutuskauden 
päättymiseen asti. 

Yksittäisen vakuutukseen liitetyn ajoneuvon osalta vakuu-
tusmaksuvelvollisuus päättyy, kun ajoneuvon liikenneva-
kuutus on ajoneuvorekisteriin merkitty siirtyneeksi toiseen 
Vakuutusyhtiöön tai rekisteröimättömän ajoneuvon 
osalta, kun Vakuutuksenottaja on ilmoittanut vakuutuksen 
päättämisestä Vakuutusyhtiölle kirjallisesti. 

Vakuutusyhtiö ei ole velvollinen palauttamaan Vakuutuk-
senottajan mahdollisesti jo suorittamia vakuutuksen va-
kuutusmaksuja. 

8.5 Vakuutuskauden minimimaksu 

Vakuutusmaksu on aina vähintään 8 € kultakin voimassa 
olleelta vakuutuskaudelta tai sen osalta.  

9 SUOJELUOHJEET 

9.1 Yleistä 

Suojeluohjeiden tarkoituksena on ehkäistä uhkaavia vaa-
roja ja pienentää syntyviä vahinkoja. Vakuutuksenottajan, 
Vakuutetun ja näihin samastettavan henkilön tulee nou-
dattaa Suojeluohjeita. Korvausta alennetaan tai se voi-
daan evätä, jos Suojeluohjeen rikkomisella on vaikutusta 
Vakuutustapahtuman syntyyn.  

Katso lisäksi Yleiset Ehdot, kohta 6 (Suojeluohjeet).  

9.2 Oikeus kuljettaa ajoneuvoa  

Ajoneuvon kuljettajalla on oltava viranomaisen antama 
ajoneuvoluokkaa vastaava ajo-oikeus tai ikään perustuva 
oikeus kuljettaa ajoneuvoa. Ajoneuvoa ei saa kuljettaa 
väsyneenä tai sairaana. 

Ajoneuvoa ei saa luovuttaa toisen henkilön kuljetettavaksi 
varmistamatta hänen henkilöllisyyttään ja sitä, että hä-
nellä on ajoneuvoluokkaa vastaava ajo-oikeus tai ikään 
perustuva oikeus kuljettaa ajoneuvoa.  

9.3 Ajoneuvon kunto  

Ajoneuvon ja sen varusteiden on oltava sitä koskevien 
säännösten ja määräysten mukainen ja muutoin sellai-
sessa kunnossa, että sen käyttäminen tiellä on sallittua ja 
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että se on turvallisessa kunnossa ja katsastettu määräys-
ten mukaisesti (Ajoneuvolaki ja asetus ajoneuvon käy-
töstä tiellä). 

Ajoneuvossa käytettävät renkaat ovat oltava lain mukai-
sessa kunnossa sekä ominaisuuksiltaan vallitsevaan sää-
tilaan soveltuvat. 

9.4 Huolenpito ajoneuvosta  

Ajoneuvoa ei saa jättää tien varrelle, pysäköintipaikalle tai 
muulle alueelle siten ja niin pitkäksi aikaa, että se kiinnit-
tää sivullisen huomiota tai vaikuttaa hylätyltä.  

Jos ajoneuvo on jäänyt Vahingon johdosta tien varrelle, 
se on kuljetettava välittömästi korjaamolle tai muuhun tur-
valliseen paikkaan.  

Ajoneuvoa ei saa säilyttää toisessa lukitsemattomassa 
ajoneuvossa tai ajoneuvoyhdistelmässä. Ajoneuvoa ei 
myöskään saa säilyttää perävaunussa, jossa ei ole luvat-
toman käytön estävää laitetta.  

Yhteistilassa säilytettävät ajoneuvoon tarkoitetut varus-
teet, kuten esimerkiksi renkaat, on pidettävä lukittuina. 
Yhteistilaksi katsotaan tila, johon myös muilla kuin Vakuu-
tetuilla tai heidän kanssaan samassa taloudessa asuvilla 
on pääsy.  

Ajoneuvon moottoria ei saa jättää käyntiin poistuttaessa 
ajoneuvon luota. 

9.5 Avainten ja rekisteriotteen ilmoitusosan säily-
tys  

Ajoneuvon, ajoneuvon säilytyssuojan ja ajoneuvon varus-
teiden säilytyssuojan avaimia ei saa säilyttää ajoneu-
vossa, ajoneuvon säilytystilassa, näkyvillä tai sellaisessa 
lukitsemattomassa paikassa, jossa sivullinen voi ennalta 
olettaa niiden olevan. 

Ajoneuvon rekisteriotteen ilmoitusosaa, avaimia tai 
avaimien valmistamiseen tarvittavia tietoja ei saa säilyttää 
ajoneuvossa tai ajoneuvon säilytystilassa. Avaimissa ei 
saa olla ajoneuvon tai sen omistus- ja hallintasuhteisiin 
liittyviä yksilöintitietoja. 

9.6 Paloturvallisuus 

Ajoneuvossa ei saa säilyttää ajoneuvon oman polttoai-
neen ja akun lisäksi palavia nesteitä, akkuja tai muuta-
kaan tulipalo- tai syöpymisvaaraa aiheuttavaa materiaa-
lia.  

Ajoakulla varustetun ajoneuvon (hybridi- ja täyssähköau-
ton) lataaminen on suoritettava ajoneuvon valmistajan ja 
maahantuojan hyväksymillä välineillä ja ohjeita noudat-
taen. 

Ajoneuvon säilytyssuojaa ei saa käyttää paloturvallisuutta 
vaarantavaan tarkoitukseen. Siellä ei esimerkiksi saa sy-
tyttää avotulta eikä tupakoida.   

Ajoneuvon koneiston, polttoainesäiliön tai muiden osien 
valaisemiseen saa käyttää ainoastaan sähkövalaisinta.  

Moottorin, voimansiirtolaitteen tai muiden osien lämmityk-
seen saa vakiovarusteiden lisäksi käyttää ainoastaan ajo-
neuvokäyttöön tarkoitettuja CE-hyväksyttyjä tai Turvatek-
niikan keskuksen hyväksymiä ja hyväksytyn asennusliik-
keen asentamia verkkovirralla toimivia tai nestekaasu-
käyttöisiä laitteita. Nämä laitteet on asennettava ja kytket-
tävä laitteen ja ajoneuvon valmistajan ohjeiden ja mää-
räysten mukaisesti. 

Jos ajoneuvo korjataan hitsaamalla, verhoilu ja muut syt-
tyvät rakenteet on purettava riittävän laajalta alueelta. Li-
säksi korjauspaikalle on järjestettävä tarvittava vartiointi 
ja alkusammutuskalusto.  

Linja-autot ja kuorma-autot on varustettava vähintään yh-
dellä minimissään 6 kg sammutinainetta sisältävällä vi-
ranomaisen hyväksymällä sekä hyväksytysti huolletulla ja 
tarkastetulla pakkasen kestävällä sammutusluokan 34 A 
233 BC kemiallisella käsisammuttimella.  

Ajoneuvo on varustettava Vakuutusyhtiön hyväksymällä 
automaattisella sammutusjärjestelmällä, mikäli kyseessä 
on: 

• Ajoneuvoluokan M3 tai M3G mukainen linja-auto; 

• Kuorma-auto tai moottorityökone, joka kuuluu 
FA127 -turvallisuusohjeen (tai tätä uudemman) 
mukaiseen turvallisuusluokkaan 1; 

• Moottorityökone, jota käytetään paloturvallisuuden 
kannalta riskialttiissa ympäristössä, kuten met-
sässä, turpeen tai sahatavaran käsittelyalueella, 
maalin, petrokemian tai kemian teollisuuslaitok-
sella tai varastopaikassa, voimalaitoksella, lou-
hoksella, maanalaisissa kuiluissa tai kaivoksissa; 
tai  

• Moottorityökone, jolla käsitellään palovaarallisia 
materiaaleja, kuten puuta, turvetta, paperi- tai öljy-
tuotteita. 

 

 

 


