Euro Insurances DAC
Sijaisautovakuutus - vakuutusehdot
Voimassa 1.1.2020 alkaen
Sijaisautovakuutus on täydentävä lisäturva Euro Insurances DAC:n solmiman Ryhmävakuutussopimuksen (”Sopimus”) alaisiin täyskaskovakuutuksiin. Nämä ehdot ovat
olennainen osa Sopimusta.
Näissä ehdoissa käytetään Sopimuksen liitteenä olevien
yleisten ehtojen (”Yleiset Ehdot”) määrittelemiä käsitteitä, ellei näissä ehdoissa ole toisin määritelty.
1
VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE
Sijaisautovakuutus on voimassa vain, kun sijaisauto
vuokrataan Suomessa.
2
VAKUUTUKSEN KOHDE
Sijaisautovakuutuksen kohteena ovat Sopimuksen piirissä olevat ajoneuvot, joiden täyskaskovakuutukseen sijaisautovakuutus on liitetty.
Sijaisautovakuutus on voimassa vain yksityiskäyttöön rekisteröidyille henkilö- ja pakettiautoille.
Sijaisautovakuutusta ei voi liittää keltaisia koenumerokilpiä varten myönnettyyn vakuutukseen.
3
VAKUUTETUT
Sijaisautovakuutuksessa Vakuutettuina ovat ajoneuvon
omistaja ja haltija.
4

KORVATTAVAT KUSTANNUKSET

4.1
Yleistä
Sijaisautovakuutuksesta korvataan sijaisauton vuokrakustannukset vakuutuksen kohteena olevan ajoneuvon
korjausajalta, jos
•

Korjaus johtuu kaskovakuutusehtojen kolarointi-,
eläinvahinko-, palo-, varkaus-, ilkivalta- tai lasivakuutuksen mukaan korvattavasta Vakuutustapahtumasta;

•

Vuokrauksen laskuttaa Vakuutusyhtiön kyseiseen
vuokraustapahtumaan hyväksymä autovuokraamo;

•

Sijaisauton vuokraamisesta on sovittu Vakuutusyhtiön kanssa ennen vuokrausta; ja

•

Vuokraus ja vuokrakustannukset täyttävät näiden
ehtojen edellytykset.

4.2
Korvausaika
Korvausta maksetaan korjausajalta, joka on kaksi vuorokautta tai enemmän. Yhden vuorokauden mittaiselta korjausajalta ei makseta korvausta. Korvausta maksetaan
täysiltä vuorokausilta.
Korvausta maksetaan enintään 30 vuorokauden korjausajalta. Ajoneuvon lunastustapauksissa sijaisautokorvausta maksetaan kuitenkin enintään 14 vuorokaudelta.
Enimmäisajan rajoitus lasketaan päivästä, jolloin Vakuutusyhtiö on tehnyt päätöksen ajoneuvon lunastuksesta.
Jos ajoneuvo lunastetaan varkausvakuutuksesta sillä perusteella, että se on jäänyt kateisiin, korvausta maksetaan
enintään 30 vuorokaudelta varkauden havaitsemispäivästä lukien.
Ensimmäinen korvauspäivä on:
•

Vakuutustapahtuman sattumispäivä, jos ajoneuvo
on liikennekelvoton;

•

Korjaustyön alkamispäivä, jos ajoneuvo on liikennekelpoinen Vakuutustapahtuman jälkeen; tai

•

Varkausvahingon kohdalla se päivä, jolloin vakuutuksen kohteen varkaudesta on ilmoitettu Vakuutusyhtiölle sekä poliisille. (Huomaa, että enimmäiskorvausaika lasketaan siitä päivästä, jolloin
varkaus on havaittu.)
Viimeinen korvauspäivä on päivä, jolloin:
•

Korjaus valmistuu;

•

Varastettu ajoneuvo on löytynyt ja on ajoneuvon
omistajan tai haltijan käytettävissä liikennekelpoisessa kunnossa;

•

Vakuutettu hankkii vaurioituneen tai varastetun
ajoneuvon tilalle pysyvään hallintaansa ja käyttöönsä korvaavan ajoneuvon; tai

•

Vakuutuksen kohde siirtyy muulle omistajalle tai
haltijalle kuin Vakuutetulle.
Jos tosiasiallinen Vakuutustapahtuman sattumispäivä ei
ole tiedossa, Vakuutustapahtuman sattumispäivänä pidetään vahingon havaitsemispäivää.
4.3
Omavastuu
Sijaisautovakuutuksessa ei ole omavastuuta.
4.4
Rajoitukset
Sijaisauton vuokrakustannukset korvataan korkeintaan
vakuutuksen kohdetta vastaavan ajoneuvon hintaluokan
mukaisesta sijaisautosta perusvarustein (autovuokraamon edullisin kyseisen hintaluokan malli ilman lisävarusteita).
Mikäli vakuutuksen kohde on henkilöauto, korvataan kuitenkin enintään niin sanotun D-segmentin hintaluokan
mukaisen sijaisauton verran (esimerkiksi Volkswagen
Passat, Skoda Octavia tai näitä vastaava hintaluokka).
Mikäli vakuutuksen kohde on pakettiauto, korvataan korkeintaan niin sanotun keskikokoluokan pakettiauton sijaisauton verran (esimerkiksi Volkswagen Transporter,
Ford Transit tai näitä vastaava hintaluokka).
Mikäli sijaisauto on vuokrattu muusta kuin Vakuutusyhtiön
hyväksymästä autovuokraamosta ja Vakuutusyhtiö silti
hyväksyy vuokrauksen korvattavaksi, korvauksen enimmäismäärä vastaa niitä kustannuksia, jotka aiheutuvat tai
olisivat aiheutuneet sijaisauton vuokraamisesta Vakuutusyhtiön hyväksymältä toimittajalta.
Sijaisautovakuutuksesta ei korvata:
•

Sijaisauton varsinaisen vuokran ulkopuolisia muita
palveluita tai kustannuksia, kuten omavastuuta,
omavastuun poistoa, vaurioita, polttoainetta, siirtomaksua tai ylikilometriveloitusta;

•

Korjaus- tai odotuspäiviä, jotka ovat aiheutuneet
Vakuutetun huolimattomuudesta tai muusta hänen
menettelystään, esim. liikennekelvotonta ajoneuvoa ei ole toimitettu heti korjattavaksi tai sijaisautoa ei ole palautettu korjauksen valmistumispäivänä;

•

Liikennekelpoisen ajoneuvon korjauksen tai varaosien odotusaikaa ennen korjauksen aloittamista;
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•

Liikennekelvottoman ajoneuvon korjauksen ja varaosien odotusaikaa, joka ylittää 7 vuorokautta;

•

Puutteellisen tai epäonnistuneen korjauksen uusimisesta johtuvia, menetettyjä käyttöpäiviä; tai

•

Valtakunnallisesta työtaistelusta johtuvaa korjausajan pitkittymistä.

4.5
Korvausten yhteensovittaminen
Sijaisautovakuutuksesta maksettavasta korvauksesta vähennetään korvaus, johon Vakuutetulla on oikeus samalta seisonta-ajalta liikenne- tai vastuuvakuutuksesta
taikka muusta vakuutuksesta tai palvelusta (esimerkiksi

auton merkkikohtaisesta tiepalvelusta). Liikenne- tai vastuuvakuutuksesta maksettavaa seisonta-ajan korvausta
ovat liikennevahinkolautakunnan vahvistama ohjekorvaus, muun selvityksen perusteella määritetty seisontaajan korvaus ja sijaisauton vuokrauskustannukset.
Jos Vakuutetulla on oikeus saada korvausta ajoneuvon
vuokrauskustannuksista liikenne- tai vastuuvakuutuksesta taikka muusta vakuutuksesta tai palvelusta, mutta
kyseinen vakuutus tai palvelu ei korvaa vuokrauskustannuksia kokonaan, sijaisautovakuutuksesta voidaan korvata kyseisen vakuutuksen tai palvelun korvauksen ulkopuolelle jäänyt osuus näiden ehtojen mukaisesti.
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