Euro Insurances DAC
Ulkomaan vastuuvakuutusehdot
Voimassa 1.1.2020 alkaen
Ulkomaan vastuuvakuutus 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
Ulkomaan vastuuvakuutuksen voimassaoloalue on sama
kuin Sopimuksen mukaisen täyskaskovakuutuksen voimassaoloalue.
2
VAKUUTUKSEN KOHDE
Ulkomaan vastuuvakuutuksen kohteena ovat Sopimuksen piirissä olevat ajoneuvot, joiden täyskaskovakuutukseen ulkomaan vastuuvakuutus on liitetty.
Ulkomaan vastuuvakuutus on voimassa vain yksityiskäyttöön rekisteröidyille henkilö- ja pakettiautoille.
Ulkomaan vastuuvakuutusta ei voi liittää keltaisia koenumerokilpiä varten myönnettyyn vakuutukseen.
3
VAKUUTETUT
Ulkomaan vastuuvakuutuksessa Vakuutettuina ovat ajoneuvon omistaja, haltija ja kuljettaja.
4

KORVATTAVAT KUSTANNUKSET

4.1
Yleistä
Vakuutuksesta korvataan Vakuutuksen kohteena olevan
ajoneuvon ulkomailla liikenteeseen käyttämisestä ulkopuoliselle aiheutettu henkilö- tai esinevahinko, josta Vakuutettu on kyseisen maan voimassa olevan oikeuden
mukaan korvausvastuussa, kun korvausvastuu perustuu
vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneeseen tekoon tai
laiminlyöntiin.
4.2
Enimmäiskorvaus
Korvauksen enimmäismäärä kussakin Vakuutustapahtumassa on henkilövahingoissa 170 000 € ja esinevahingoissa 85 000 €. Määriin sisältyvät myös mahdolliset oikeudenkäyntikustannukset, välittömästi uhkaavan vahingon torjuntakulut, korot sekä Vakuutusyhtiön vastuulla
olevat vahingon selvityskustannukset.
4.3
Omavastuu
Ulkomaan vastuuvakuutuksessa ei ole omavastuuta.
4.4
Rajoitukset
Vakuutuksesta ei korvata Vahinkoa:
•

Jota koskeva korvausvastuu perustuu yksinomaan sopimukseen, sitoumukseen, lupaukseen
tai takuuseen;

•

Josta vahingonkärsinyt on oikeutettu saamaan
korvausta liikenne-, tapaturma- tai muusta vakuutuksesta tai vastaavasta ulkomaalaisesta vakuutuksesta tai muun korvausjärjestelmän tai muun
sääntelyn perusteella muualta;

•

Joka korvataan Vakuutetun muusta voimassa olleesta vastuuvakuutuksesta; tai

•

Joka voidaan poistaa korjaamalla luovutetun tuotteen tai työn tuloksen virheellisyys.

Vakuutuksesta ei myöskään korvata vahinkoa, joka aiheutuu:
•

Vakuutuksenottajalle tai Vakuutetulle itselleen tai
ajoneuvossa olleelle matkustajalle;

•

Vakuutuksenottajan tai Vakuutetun työntekijälle tai
häneen rinnastettavalle henkilölle siltä osin kuin
tämä on oikeutettu saamaan korvausta lakisääteisestä tapaturma- tai liikennevakuutuksesta;

•

Myydylle tavaralle, jota ei ole vielä luovutettu;

•

Luovutetulle tavaralle, joka vahingon aiheuttaneen
teon tai laiminlyönnin tapahtuessa on tai oli Vakuutetun hallussa, lainassa tai muutoin hänen hyödykseen käytettävänä;

•

Omaisuudelle, joka vahingon aiheuttaneen teon
tai laiminlyönnin tapahtuessa on tai oli Vakuutetun
tai jonkun muun tämän lukuun valmistettavana,
asennettavana, säilytettävänä taikka muulla tavoin
käsiteltävänä tai huolehdittavana;

•

Vakuutetulle tuomitusta sakosta tai muusta senkaltaisesta seuraamuksesta;

•

Lentokenttäalueella, joka vaatii erillisen kulkuluvan; tai

•

Vakuutuksen kohteena olevalle ajoneuvolle, tämän kuormalle, lastille tai siinä olleelle muulle
omaisuudelle.

4.5
Korvausvaatimusten käsittely
Jos Vakuutettu haluaa käyttää vakuutusta, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti Vakuutusyhtiölle etukäteen.
Vakuutusyhtiö antaa tällöin Vakuutetulle korvauspäätöksen. Vakuutusyhtiöllä on oikeus määrätä tai hyväksyä vahinko- tai vahingonkorvausasiaa hoitava taho.
Vakuutusyhtiö selvittää, onko Vakuutetulla korvausvelvollisuutta ilmoitetusta, Vakuutuksen korvauspiiriin kuuluvasta Vakuutustapahtumasta ja neuvottelee korvauksen
vaatijan kanssa. Jos Vakuutettu korvaa vahingon, sopii
siitä tai hyväksyy vaatimuksen, tämä ei sido Vakuutusyhtiötä, ellei korvauksen määrä ja peruste ole ilmeisesti oikea.
Vakuutetun on viipymättä ilmoitettava Vakuutusyhtiölle,
jos Vakuutustapahtuma johtaa oikeudenkäyntiin. Vakuutusyhtiö hoitaa oikeudenkäynnin ja maksaa siitä johtuvat
kohtuulliset ja välttämättömät oikeudenkäyntikulut vakuutusmäärän rajoissa. Jos oikeudenkäynnin kohteena on
myös muita asioita, korvataan vain vakuutuksen piiriin
kuuluvan korvausvaatimuksen osuus kustannuksista.
Jos Vakuutusyhtiö on ilmoittanut Vakuutetulle olevansa
valmis tekemään vakuutusmäärän rajoissa sopimuksen
vahingonkärsineen kanssa tämän Vahinkojen korvaamisesta, mutta Vakuutettu ei siihen suostu, Vakuutusyhtiö ei
ole velvollinen korvaamaan tämän jälkeen aiheutuneita
kustannuksia eikä tekemään enempiä selvittelyjä asiassa.
Saman teon, laiminlyönnin tai olosuhteen aiheuttamat vahingot katsotaan yhdeksi Vakuutustapahtumaksi. Näin
riippumatta siitä, onko vahingot todettu yhden tai useamman vakuutuskauden aikana. Jos tällaiset vahingot tode-
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taan eri vakuutuskausien aikana, katsotaan niiden kohdistuvan siihen vakuutuskauteen, jonka aikana ensimmäinen Vahinko on todettu.
4.6
Yhteinen intressi
Jos useat henkilöt ovat yhteisvastuullisesti velvolliset korvaamaan saman vahingon, vakuutus korvaa ainoastaan
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sen osan vahingosta, mikä vastaa Vakuutetun viaksi jäävää syyllisyyden määrää ja hänen ehkä Vakuutustapahtumasta saamaansa etua. Vakuutus korvaa enintään
pääluvun mukaisen osuuden kokonaisvahingosta, ellei
edellä mainituista syistä muuta johdu.

