
 
 
 

Euro Insurances DAC 
Ulkomaan vastuuvakuutusehdot 
Voimassa 1.1.2020 alkaen 

Ulkomaan vastuuvakuutus on täydentävä lisäturva Euro 
Insurances DAC:n solmiman Ryhmävakuutussopimuk-
sen (”Sopimus”) alaisiin täyskaskovakuutuksiin. Nämä 
ehdot ovat olennainen osa Sopimusta.  

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

1 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE 

Ulkomaan vastuuvakuutuksen voimassaoloalue on sama 
kuin Sopimuksen mukaisen täyskaskovakuutuksen voi-
massaoloalue.  

2 VAKUUTUKSEN KOHDE 

Ulkomaan vastuuvakuutuksen kohteena ovat Sopimuk-
sen piirissä olevat ajoneuvot, joiden täyskaskovakuutuk-
seen ulkomaan vastuuvakuutus on liitetty. 

Ulkomaan vastuuvakuutus on voimassa vain yksityiskäyt-
töön rekisteröidyille henkilö- ja pakettiautoille. 

Ulkomaan vastuuvakuutusta ei voi liittää keltaisia koenu-
merokilpiä varten myönnettyyn vakuutukseen. 

3 VAKUUTETUT 

Ulkomaan vastuuvakuutuksessa Vakuutettuina ovat ajo-
neuvon omistaja, haltija ja kuljettaja. 

4 KORVATTAVAT KUSTANNUKSET  

4.1 Yleistä 

Vakuutuksesta korvataan Vakuutuksen kohteena olevan 
ajoneuvon ulkomailla liikenteeseen käyttämisestä ulko-
puoliselle aiheutettu henkilö- tai esinevahinko, josta Va-
kuutettu on kyseisen maan voimassa olevan oikeuden 
mukaan korvausvastuussa, kun korvausvastuu perustuu 
vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneeseen tekoon tai 
laiminlyöntiin.  

4.2 Enimmäiskorvaus 

Korvauksen enimmäismäärä kussakin Vakuutustapahtu-
massa on henkilövahingoissa 170 000 € ja esinevahin-
goissa 85 000 €. Määriin sisältyvät myös mahdolliset oi-
keudenkäyntikustannukset, välittömästi uhkaavan vahin-
gon 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 yksin-
omaan sopimukseen, sitoumukseen, lupaukseen 
tai takuuseen;  

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

• Joka korvataan Vakuutetun muusta voimassa ol-
leesta vastuuvakuutuksesta; tai  

• Joka voidaan poistaa korjaamalla luovutetun tuot-
teen tai työn tuloksen virheellisyys. 

Vakuutuksesta ei myöskään korvata vahinkoa, joka ai-
heutuu: 

• Vakuutuksenottajalle tai Vakuutetulle itselleen tai 
ajoneuvossa olleelle matkustajalle;  

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

• Myydylle tavaralle, jota ei ole vielä luovutettu;  

• Luovutetulle tavaralle, joka vahingon aiheuttaneen 
teon tai laiminlyönnin tapahtuessa on tai oli Vakuu-
tetun hallussa, lainassa tai muutoin hänen hyödyk-
seen 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 sen-
kaltaisesta seuraamuksesta; 

• Lentokenttäalueella, joka vaatii erillisen kulkulu-
van; tai 

• Vakuutuksen kohteena olevalle ajoneuvolle, tä-
män kuormalle, lastille tai siinä olleelle muulle 
omaisuudelle. 

4.5 Korvausvaatimusten käsittely  

Jos Vakuutettu haluaa käyttää vakuutusta, on hänen il-
moitettava siitä kirjallisesti Vakuutusyhtiölle etukäteen. 
Vakuutusyhtiö antaa tällöin Vakuutetulle korvauspäätök-
sen. Vakuutusyhtiöllä on oikeus määrätä tai hyväksyä va-
hinko- tai vahingonkorvausasiaa hoitava taho. 

Vakuutusyhtiö selvittää, onko Vakuutetulla korvausvelvol-
lisuutta ilmoitetusta, Vakuutuksen korvauspiiriin kuulu-
vasta Vakuutustapahtumasta ja neuvottelee korvauksen 
vaatijan kanssa. Jos Vakuutettu korvaa vahingon, sopii 
siitä tai hyväksyy vaatimuksen, tämä ei sido Vakuutusyh-
tiötä, ellei korvauksen määrä ja peruste ole ilmeisesti oi-
kea. 

Vakuutetun on viipymättä ilmoitettava Vakuutusyhtiölle, 
jos Vakuutustapahtuma johtaa oikeudenkäyntiin. Vakuu-
tusyhtiö hoitaa oikeudenkäynnin ja maksaa siitä johtuvat 
kohtuulliset ja välttämättömät oikeudenkäyntikulut vakuu-
tusmäärän 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 korvaami-
sesta, mutta Vakuutettu ei siihen suostu, Vakuutusyhtiö ei 
ole velvollinen korvaamaan tämän jälkeen aiheutuneita 
kustannuksia eikä tekemään enempiä selvittelyjä asi-
assa.  

Saman teon, laiminlyönnin tai olosuhteen aiheuttamat va-
hingot katsotaan yhdeksi Vakuutustapahtumaksi. Näin 
riippumatta siitä, onko vahingot todettu yhden tai useam-
man vakuutuskauden aikana. Jos tällaiset vahingot tode-
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taan eri vakuutuskausien aikana, katsotaan niiden koh-
distuvan siihen vakuutuskauteen, jonka aikana ensimmäi-
nen Vahinko on todettu.  

4.6 Yhteinen intressi  

Jos useat henkilöt ovat yhteisvastuullisesti velvolliset kor-
vaamaan saman vahingon, vakuutus korvaa ainoastaan 

sen osan vahingosta, mikä vastaa Vakuutetun viaksi jää-
vää syyllisyyden määrää ja hänen ehkä Vakuutustapah-
tumasta saamaansa etua. Vakuutus korvaa enintään 
pääluvun mukaisen osuuden kokonaisvahingosta, ellei 
edellä mainituista syistä muuta johdu. 

 

 

 


