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Nämä Yleiset Sopimusehdot (”Yleiset Ehdot”) soveltuvat
Euro Insurances DAC:n solmimiin Ryhmävakuutussopimuksiin yhdessä kulloinkin soveltuvien erityisehtojen
kanssa (”Sopimus”).
1
KÄSITTEET
Suojeluohje on Sopimuksessa tai muutoin kirjallisesti
asetettu velvollisuus noudattaa määräyksiä, joilla on tarkoitus estää tai rajoittaa vahingon syntymistä.
Vakuutettu on se, jonka hyväksi Vakuutus on voimassa.
Vakuutuksenottaja on se, joka on tehnyt Vakuutusyhtiön
kanssa Sopimuksen.
Vakuutus on Sopimuksen määrittelemä ajoneuvon vakuutus, jonka kulloisenkin sisällön määrittelee Sopimus.
Vakuutuskausi on sovittu Sopimukseen merkitty Vakuutuksen voimassaoloaika. Sopimus jatkuu sovitun Vakuutuskauden kerrallaan, jollei jompikumpi sopimuspuoli irtisano Sopimusta.
Vakuutusmaksu on Sopimuksessa sovittu Vakuutuksesta Vakuutusyhtiölle maksettava maksu
Vakuutustapahtuma on se vahinko tai tapahtuma, jonka
perusteella Vakuutuksesta suoritetaan korvausta.
Vakuutusyhtiöllä tarkoitetaan Euro Insurances DAC:tä.
2

TIETOJEN ANTAMISVELVOLLISUUDET

2.1
Vakuutusyhtiö
Vakuutusyhtiö antaa ennen Sopimuksen solmimista Vakuutuksenottajalle vakuutustarpeen arvioimiseksi ja Vakuutuksen valitsemiseksi tarpeelliset tiedot, kuten tietoja
Vakuutusyhtiön tarjoamista vakuutusmuodoista, Vakuutusmaksuista ja vakuutusehdoista. Tietoja annettaessa
kiinnitetään huomiota myös vakuutusturvan olennaisiin
rajoituksiin.
Jos Vakuutusyhtiö tai sen edustaja on Vakuutusta markkinoitaessa jättänyt Vakuutuksenottajalle antamatta tarpeellisia tietoja Vakuutuksesta, tai on antanut hänelle siitä
virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, Vakuutuksen
katsotaan olevan voimassa sen sisältöisenä kuin Vakuutuksenottajalla oli saamiensa tietojen perusteella ollut aihetta käsittää.
2.2
Vakuutuksenottaja ja vakuutettu
Vakuutuksenottajan ja Vakuutetun tulee ennen Sopimuksen solmimista antaa oikeat ja täydelliset vastaukset Vakuutusyhtiön esittämiin kysymyksiin, joilla voi olla merkitystä Vakuutusyhtiön vastuun arvioimisen kannalta. Vakuutuksenottajan ja Vakuutetun tulee lisäksi Vakuutuskauden aikana ilman aiheetonta viivytystä oikaista Vakuutusyhtiölle antamansa, vääriksi tai puutteellisiksi havaitsemansa tiedot.
2.3

Seuraukset tiedonantovelvollisuuden laiminlyönnistä
Jos Vakuutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta,
jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt tiedonantovelvollisuutensa, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa
tai se voidaan evätä. Harkittaessa onko korvausta alennettava tai se evättävä, otetaan huomioon, mikä merkitys
seikalla, jota Vakuutuksenottajan tai Vakuutetun antama
väärä tai puutteellinen tieto koskee, on ollut vahingon syntymiseen. Lisäksi otetaan huomioon Vakuutuksenottajan
teon tahallisuus tai huolimattomuuden laatu sekä olosuhteet muutoin.
Jos Vakuutuksenottaja tai Vakuutettu on täyttäessään
edellä mainittua velvollisuuttaan menetellyt vilpillisesti,
Sopimus ei sido Vakuutusyhtiötä. Vakuutusyhtiöllä on
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oikeus pitää suoritetut Vakuutusmaksut, vaikka Vakuutus
raukeaisi.
3

VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLO

3.1
Sopimus
Sopimus tulee voimaan, kun Vakuutusyhtiö ja Vakuutuksenottaja ovat sen allekirjoittaneet.
3.2
Vakuutetut ajoneuvot
Vakuutus soveltuu kulloinkin Sopimuksen piiriin kuuluviin
ajoneuvoihin.
Jos Vakuutuksenottaja on Vakuutuskauden aikana tehnyt
Vakuutusyhtiölle kirjallisen ilmoituksen ajoneuvon liittämisestä Sopimukseen, alkaa ajoneuvon vakuutusturva ilmoittamista seuraavan vuorokauden alusta lukien, ellei
voimaantulosta ole sovittu osapuolten kesken muuta. Vakuutusturvan alkaminen edellyttää, että Sopimukseen liitettävä ajoneuvo täyttää Vakuutusyhtiön soveltamien vastuunvalintaperiaatteiden mukaiset edellytykset Sopimukseen liittämiseen.
3.3
Vakuutuksen voimassaolo
Vakuutus on ensimmäisen Vakuutuskauden päätyttyä
voimassa sovitun Vakuutuskauden kerrallaan, jollei Vakuutuksenottaja tai Vakuutusyhtiö irtisano Sopimusta.
Vakuutus voi päättyä myös muista kohdissa 4.2 tai 15
mainituista syistä.
4

VAKUUTUSMAKSU

4.1
Vakuutusmaksun maksaminen
Vakuutusmaksu on maksettava 1 kuukauden kuluessa
siitä, kun Vakuutusyhtiö on lähettänyt Vakuutuksenottajalle maksuvaatimuksen. Ensimmäistä Vakuutusmaksua
ei kuitenkaan tarvitse maksaa ennen Vakuutuksen alkamista, eikä myöhempiä maksuja ennen sovitun Vakuutuskauden alkamista.
Määräaikaisen Vakuutuksen Vakuutusmaksu on suoritettava ennen Vakuutuksen voimaantuloa. Vakuutusmaksun
suorittaminen on Vakuutusyhtiön vastuun alkamisen
edellytys. Määräaikaisen Vakuutuksen vähimmäismaksu
on 1 kuukauden Vakuutusmaksua vastaava summa.
Jos Vakuutuksenottajan maksu ei riitä kaikkien Vakuutusyhtiön Vakuutusmaksusaatavien maksamiseen, on Vakuutuksenottajalla oikeus määrätä, mitä Vakuutusmaksusaatavia maksulla lyhennetään.
4.2
Vakuutusmaksun myöhästyminen
Jos Vakuutuksenottaja ei suorita Vakuutusmaksua kohdassa 4.1 mainitussa määräajassa, Vakuutusyhtiöllä on
oikeus irtisanoa Sopimus päättyväksi 14 päivän kuluttua
irtisanomista koskevan ilmoituksen lähettämisestä.
Jos Vakuutuksenottaja suorittaa Vakuutusmaksun ennen
irtisanomisajan päättymistä, Sopimus ei kuitenkaan pääty
irtisanomisajan kuluttua. Vakuutusyhtiö mainitsee tästä
mahdollisuudesta irtisanomista koskevassa ilmoituksessa.
4.3
Viivästyneen Vakuutusmaksun maksaminen
Jos Vakuutuksenottaja maksaa Vakuutusmaksun sen jälkeen, kun Sopimus on päättynyt, Vakuutus on uudelleen
voimassa maksun saamista seuraavasta päivästä alun
perin sovitun Vakuutuskauden loppuun asti.
Jos Vakuutusyhtiö ei kuitenkaan halua saattaa päättynyttä Sopimusta uudelleen voimaan, Vakuutusyhtiö ilmoittaa 14 päivän kuluessa Vakuutusmaksun vastaanottamisesta Vakuutuksenottajalle, ettei se suostu ottamaan
maksua vastaan.
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Vakuutusyhtiö palauttaa vastaanottamattoman Vakuutusmaksun, mutta Vakuutusyhtiö voi vähentää palautuksen
saajan maksamattomat erääntyneet Vakuutusmaksut ja
muut Vakuutusyhtiön erääntyneet riidattomat saatavat
palautettavasta Vakuutusmaksusta yleisten kuittausedellytysten mukaisesti.
5

JATKUVA TIEDONANTOVELVOLLISUUS

5.1
Vakuutusyhtiö
Sopimus sisältää Vakuutukseen sovellettavat sopimusehdot. Sopimuksen solmimisen jälkeen Vakuutusyhtiö säilyttää Vakuutuksenottajan puolesta vakuutuskirjat. Vakuutuksenottaja voi milloin tahansa pyytää kopiot vakuutuskirjoista.
Vakuutusyhtiö lähettää Vakuutuksenottajalle vuosittain
tiedon muutoksista Vakuutusmaksussa ja vakuutusehdoissa, sekä muista sellaisista Vakuutusta koskevista seikoista, joilla on Vakuutuksenottajalle ilmeistä merkitystä.
Jos Vakuutusyhtiö tai sen edustaja on Sopimuksen voimassaoloaikana antanut Vakuutuksesta puutteellisia, virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja, Vakuutusyhtiö oikaisee väärät tiedot viipymättä virheen tultua havaituksi. Sopimuksen katsotaan olevan voimassa oikaistujen tietojen
mukaisena siitä alkaen, kun tieto oikaisusta on annettu
Vakuutuksenottajalle. Tämä ei kuitenkaan koske tietoja,
jotka Vakuutusyhtiö tai sen edustaja on Vakuutustapahtuman jälkeen antanut tulevasta korvauksesta.
5.2
Vakuutuksenottaja ja vakuutettu
Vakuutuksenottajan ja Vakuutetun tulee ilmoittaa viipymättä Vakuutusyhtiölle Sopimusta päätettäessä ilmoitetuissa olosuhteissa tai Sopimukseen merkityssä asiantilassa Vakuutuskauden aikana tapahtuneesta olennaisesta vahingonvaaraa tai Vakuutusyhtiön riskiä muutoin
olennaisesti lisäävästä muutoksesta, jota Vakuutusyhtiön
ei voida katsoa ottaneen lukuun Sopimusta päätettäessä.
Esimerkkejä muutoksista, joista Vakuutuksenottajan tulee
ilmoittaa:
•

Ajoneuvon käyttötarkoituksen muutos, esimerkiksi
yksityiskäyttöisestä luvanvaraiseen tai vuokrauskäyttöön;

•

Merkittävä muutos ajoneuvolla kuljetettavissa tavaroissa tai aineissa;

•

Ajoneuvon rakenteen tai moottorin tehon olennainen muutos;

•

Ajoneuvon arvoon tai käyttöön olennaisesti vaikuttavan lisälaitteen (esimerkiksi nostimen) asennus;
tai

•
Ajoneuvon kotipaikan ja asuinmaan muutos.
Jos Vakuutuksenottaja tai Vakuutettu on tahallisesti tai
huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt ilmoittaa vaaran lisääntymisestä, voidaan korvausta alentaa tai se voidaan evätä. Korvauksen alentamista tai epäämistä harkittaessa otetaan huomioon, mikä
merkitys vahingonvaaraa lisänneellä muuttuneella olosuhteella on ollut vahingon syntymiselle. Lisäksi otetaan
huomioon Vakuutuksenottajan tai Vakuutetun teon tahallisuus tai huolimattomuuden laatu sekä olosuhteet muutoin.
6

SUOJELUOHJEET JA
PELASTAMISVELVOLLISUUS

6.1
Yleistä
Vakuutetun tulee noudattaa Suojeluohjeita.
Vakuutustapahtuman sattuessa tai välittömästi uhatessa
Vakuutetun tulee kykyjensä mukaan huolehtia vahingon
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torjumisesta tai rajoittamisesta. Jos vahinko on ulkopuolisen aiheuttama, Vakuutetun tulee ryhtyä tarpeellisiin toimiin Vakuutusyhtiön oikeuden säilyttämiseksi vahingon
aiheuttajaa kohtaan.
Vakuutetun on pyrittävä esimerkiksi selvittämään vahingon aiheuttajan henkilöllisyys. Jos vahinko on aiheutettu
rangaistavalla teolla, Vakuutetun tulee viivytyksettä ilmoittaa asiasta poliisiviranomaiselle ja vaatia oikeudessa rikoksen tekijöille rangaistusta, jos Vakuutusyhtiön etu sitä
vaatii. Vakuutetun tulee muutoinkin noudattaa Vakuutusyhtiön vahingon torjumiseksi ja rajoittamiseksi antamia
ohjeita. Vakuutusyhtiö korvaa edellä mainitun pelastamisvelvollisuuden täyttämisestä aiheutuneet kohtuulliset kustannukset, vaikka vakuutusmäärä siten ylitettäisiinkin.
6.2
Velvollisuuden laiminlyönti
Jos Vakuutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta,
jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt Suojeluohjeiden noudattamisen taikka laiminlyönyt edellä kuvatun pelastamisvelvollisuutensa tai jos Vakuutetun alkoholin tai
huumausaineen käyttö on vaikuttanut laiminlyöntiin, voidaan korvausta alentaa tai se voidaan evätä.
Korvauksen alentamista tai epäämistä harkittaessa otetaan huomioon, mikä merkitys Suojeluohjeen laiminlyönnillä on ollut vahingon syntymiselle. Lisäksi huomioon tulee ottaa Vakuutetun teon tahallisuus ja huolimattomuuden laatu sekä olosuhteet muutoin.
7
VAKUUTUSTAPAHTUMAN AIHEUTTAMINEN
Vakuutusyhtiö on vastuusta vapaa Vakuutettua kohtaan,
joka on tahallisesti aiheuttanut Vakuutustapahtuman.
Jos Vakuutettu on aiheuttanut Vakuutustapahtuman törkeällä huolimattomuudella, törkeällä liikenneturvallisuuden vaarantamisella tai jos Vakuutetun alkoholin tai huumausaineiden käyttö on vaikuttanut Vakuutustapahtumaan tai jos Vakuutuksen Kohdetta on käytetty rikolliseen
tarkoitukseen, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa
tai evätä se. Vakuutusyhtiö suorittaa kuitenkin vastuuvakuutuksesta vahinkoa kärsineelle luonnolliselle henkilölle
sen osan korvauksesta, jota tämä ei ole ulosotossa tai
konkurssissa todetun Vakuutetun maksukyvyttömyyden
vuoksi saanut perityksi Vakuutetulta.
8
LIITÄNNÄISET OSAPUOLET
Mitä edellä on sanottu Vakuutetusta, suhteessa Vakuutustapahtuman aiheuttamiseen, Suojeluohjeiden noudattamiseen tai pelastamisvelvollisuudesta, sovelletaan vastaavasti henkilöön, joka
•

Vakuutetun suostumuksella on vastuussa vakuutuksen kohteena olevasta moottorikäyttöisestä tai
hinattavasta ajoneuvosta, aluksesta taikka ilmaaluksesta;

•

Omistaa Vakuutuksen Kohteen yhdessä Vakuutetun kanssa ja käyttää sitä yhdessä hänen kanssaan; tai

•

Asuu Vakuutetun kanssa yhteisessä taloudessa ja
käyttää Vakuutettua Omaisuutta yhdessä hänen
kanssaan.
Mitä edellä on sanottu Vakuutetusta, kun kysymys on
Suojeluohjeiden noudattamisesta, sovelletaan vastaavasti henkilöön, jonka tehtävänä Vakuutuksenottajaan
olevan työ- tai virkasuhteen perusteella on huolehtia Suojeluohjeen noudattamisesta.
9
SYYNTAKEETTOMUUS JA PAKKOTILA
Vakuutusyhtiö ei vastuusta vapautuakseen tai sen rajoittamiseksi vetoa kohtiin 5.2, 6 tai 7, jos Vakuutettu aiheuttaessaan vaaran lisääntymisen tai Vakuutustapahtuman

3 (7)

tai laiminlyödessään Suojeluohjeen noudattamisen taikka
pelastamisvelvollisuuden
Oli 12 vuotta nuorempi tai sellaisessa mielentilassa, ettei häntä olisi voitu tuomita rangaistukseen rikoksesta; tai

kannalta tarpeelliset asiakirjat ja tiedot. Jos korvauksen
määrä ei ole riidaton, Vakuutusyhtiö suorittaa kuitenkin
edellä mainitussa ajassa korvauksen riidattoman osan.
Vakuutusyhtiö maksaa viivästyneelle korvaukselle korkolaissa (633/82) säädettyä viivästyskorkoa.

Toimi henkilön tai omaisuuden vahingoittumisen
ehkäisemiseksi sellaisissa olosuhteissa, että laiminlyönti tai toimenpide oli puolustettavissa.
Mitä tässä kohdassa on sanottu Vakuutetusta, sovelletaan myös kohdan 8 perusteella samaistettavaan henkilöön.

10.4 Kuittausoikeus
Vakuutusyhtiöllä on oikeus kuitata kaikki maksamattomat
ja erääntyneet Vakuutusmaksut ja muut erääntyneet riidattomat saatavat Vakuutusyhtiölle jotka liittyvät Vakuutukseen, Vakuutetulle suoritettavasta korvauksesta, yleisten kuittausedellytysten mukaisesti.

10

11

•

•

KORVAUSMENETTELY

10.1 Korvauksen hakijan velvollisuudet
Korvauksen hakijan on annettava Vakuutusyhtiölle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen Vakuutusyhtiön
vastuun selvittämiseksi. Tällaisia asiakirjoja ja tietoja ovat
esimerkiksi ne, joiden avulla voidaan todeta, onko Vakuutustapahtuma sattunut, kuinka suuri vahinko on syntynyt
ja kenelle korvaus on suoritettava. Korvauksen hakija on
velvollinen hankkimaan omalla kustannuksellaan ne selvitykset, jotka ovat parhaiten hänen saatavissaan ottaen
kuitenkin huomioon myös Vakuutusyhtiön mahdollisuudet
hankkia selvitystä.
Vakuutusyhtiö ei ole velvollinen suorittamaan korvausta
ennen kuin se on saanut edellä mainitut selvitykset. Jos
korvauksen hakija on Vakuutustapahtuman jälkeen vilpillisesti antanut Vakuutusyhtiölle vääriä tai puutteellisia tietoja, joilla on merkitystä Vakuutustapahtuman ja Vakuutusyhtiön vastuun selvittämisen kannalta, voidaan korvausta alentaa tai se evätä sen mukaan, kuin olosuhteet
huomioon ottaen on kohtuullista.
Vakuutetun tulee mahdollisuuksiensa mukaan osallistua
vahingon selvittelyyn sekä myötävaikuttaa vahingon todellisen syyn ja aiheuttajan saamiseen selville. Vakuutettu ei saa poistumalla vahinkopaikalta, nauttimalla vahingon jälkeen alkoholia tai huumausaineita taikka muulla
tavoin vaikeuttaa vahingon selvittämistä.
Vakuutusyhtiölle on varattava tilaisuus tarkastaa vaurioitunut omaisuus ennen kuin sitä ryhdytään korjaamaan tai
hävittämään.
10.2 Korvausoikeuden vanhentuminen
Vakuutuskorvausta on haettava Vakuutusyhtiöltä 1 vuoden kuluessa siitä, kun korvauksen hakija on saanut tietää vakuutuksen voimassaolosta, vakuutustapahtumasta
ja vahinkotapahtumasta aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta, ja viimeistään 10 vuoden kuluttua vakuutustapahtuman sattumisesta.
Korvausvaatimuksen esittämiseen rinnastetaan ilmoituksen tekeminen vakuutustapahtumasta. Jos korvausvaatimusta ei esitetä edellä mainitussa ajassa, korvauksen hakija menettää oikeutensa korvaukseen.
10.3 Vakuutusyhtiön velvollisuudet
Vakuutustapahtuman sattumisen jälkeen Vakuutusyhtiö
antaa korvauksen hakijalle, kuten esimerkiksi Vakuutetulle ja mahdolliselle edunsaajalle, tietoja Vakuutuksen sisällöstä ja korvauksen hakemismenettelystä. Korvauksen
hakijalle mahdollisesti annetut ennakkotiedot tulevasta
korvauksesta, korvausmäärästä tai korvauksen suorittamistavasta eivät vaikuta Sopimuksen mukaiseen suoritusvelvollisuuteen.
Vakuutusyhtiö suorittaa Vakuutustapahtumasta johtuvan
Sopimuksen mukaisen korvauksen tai ilmoittaa, ettei korvausta suoriteta, joutuisasti ja viimeistään 30 päivän kuluttua siitä, kun se on saanut vastuunsa selvittämisen
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VAKUUTUSKORVAUS

11.1 Ylivakuutus ja rikastumiskielto
Omaisuus tai etuus on ylivakuutettu, jos Sopimukseen
merkitty vakuutusmäärä on merkittävästi Vakuutetun
omaisuuden tai etuuden oikeaa arvoa suurempi. Vakuutusyhtiö ei korvaa ylivakuutetulle omaisuudelle tai etuudelle sattuneen Vakuutustapahtuman johdosta enempää
kuin vahingon kattamiseksi tarvittavan määrän. Jos kuitenkin vakuutusmäärä olennaisesti perustuu Vakuutusyhtiön tai sen edustajan antamaan arvioon, korvaus suoritetaan vakuutusmäärän mukaisena, paitsi milloin Vakuutuksenottajan tahallisesti antamat väärät tai puutteelliset tiedot olivat vaikuttaneet arvioon.
11.2 Alivakuutus
Omaisuus tai etuus on alivakuutettu, jos ryhmä Sopimukseen merkitty vakuutusmäärä on merkittävästi Vakuutetun omaisuuden tai etuuden oikeaa arvoa pienempi.
Vakuutusyhtiö korvaa alivakuutetulle omaisuudelle tai
etuudelle sattuneen Vakuutustapahtuman johdosta vain
niin suuren osan vahingosta kuin vakuutusmäärän ja
omaisuuden tai etuuden arvon välinen suhde osoittaa.
Jos kuitenkin vakuutusmäärä olennaisesti perustuu Vakuutusyhtiön antamaan arvioon, korvaus suoritetaan vahingon määräisenä, kuitenkin enintään vakuutusmäärän
mukaisena.
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MUUTOKSENHAKU VAKUUTUSYHTIÖN
PÄÄTÖKSEEN

12.1 Yleistä
Vakuutuksenottajalla tai korvauksenhakijalla on käytettävissään eri keinoja saadakseen muutosta Vakuutusyhtiön
päätökseen. Hänellä on oikeus nostaa kanne Vakuutusyhtiötä vastaan. Ennen sitä hän voi kysyä neuvoa ja opastusta Vakuutus- ja rahoitusneuvonnasta (FINE) tai pyytää
ratkaisusuositusta FINE:n yhteydessä toimivasta vakuutuslautakunnasta. Lautakuntakäsittely ei estä kanteen
nostamista. Sen sijaan lautakunnat eivät ota käsiteltäväkseen asiaa, joka on käsitelty oikeudessa tai on siellä vireillä.
12.2 Itseoikaisu
Jos Vakuutuksenottaja tai korvauksenhakija epäilee virhettä Vakuutusyhtiön korvauspäätöksessä tai muussa
Vakuutusyhtiön päätöksessä, hänellä on oikeus saada lähempää tietoa seikoista, jotka ovat johtaneet ratkaisuun.
Vakuutusyhtiö oikaisee päätöksen, jos uudet selvitykset
antavat siihen aihetta.
12.3 Oikeustoimet ja tuomiopaikka
Jos Vakuutuksenottaja tai korvauksenhakija ei tyydy Vakuutusyhtiön päätökseen, hän voi panna vireille kanteen
Vakuutusyhtiötä vastaan. Kanne voidaan panna vireille
joko asianosaisen Suomessa olevan kotipaikan käräjäoi-
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keudessa tai Vakuutusyhtiön kotipaikan taikka vahinkopaikan käräjäoikeudessa, jollei Suomen kansainvälisistä
sopimuksista muuta johdu.
Kanne Vakuutusyhtiön tekemän päätöksen johdosta on
nostettava 3 vuoden kuluessa siitä, kun asiaosainen sai
kirjallisen tiedon Vakuutusyhtiön päätöksestä ja tästä
määräajasta. Määräajan kuluttua umpeen oikeutta kanteen nostamiseen ei enää ole.
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VAKUUTUKSENANTAJAN
TAKAUTUMISOIKEUS

13.1 Kolmatta henkilöä kohtaan
Vakuutetun oikeus vahingonkorvaukseen vahingosta korvausvastuussa olevalta kolmannelta henkilöltä siirtyy Vakuutusyhtiölle sen suorittamaan korvausmäärään saakka.
Jos vahingon on aiheuttanut luonnollinen henkilö yksityishenkilönä, työntekijänä, virkamiehenä tai näihin vahingonkorvauslain 3 luvun 1 §:n mukaan rinnastettavana
henkilönä, syntyy Vakuutusyhtiölle takautumisoikeus kyseistä henkilöä kohtaan vain, jos tämä on aiheuttanut vahingon tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta tai
jos hän on korvausvastuussa huolimattomuudestaan riippumatta.
Takautumisoikeus syntyy edellä sanotusta riippumatta
sitä kohtaan, joka on aiheuttanut vahingon:
•

Huolimattomuudesta ajettaessa luvattomasti käyttöönotetulla ajoneuvolla;

•

Kuljettaessaan vakuutuksen kohdetta sellaisessa
tilassa, että hänen verensä alkoholipitoisuus oli
ajon aikana tai sen jälkeen vähintään 1,2 promillea
tai että hänellä oli vähintään 0,53 milligrammaa alkoholia litrassa uloshengitysilmaa;

•

Kuljettaessaan vakuutuksen kohdetta muuten alkoholin tai muun huumaavan aineen kuin alkoholin
vaikutuksen alaisena tai alkoholin ja muun huumaavan aineen yhteisvaikutuksen alaisena niin,
että hänen kykynsä virheettömiin suorituksiin oli
tuntuvasti huonontunut; tai

•

Tahallaan tai törkeällä tuottamuksella ajoneuvon
omistajana, haltijana, kuljettajana tai matkustajana.

13.2 Vakuutuksenottajaa tai vakuutettua kohtaan
Vakuutusyhtiö saa vaatia kohdassa 13.1 mainittujen tilanteiden lisäksi suorittamansa korvauksen tai sen osan takaisin siltä Vakuutuksenottajalta, Vakuutetulta tai Vakuutettuun kohdan 8 mukaan samastetulta henkilöltä, joka on
aiheuttanut vakuutustapahtuman (kohta 7) tai laiminlyönyt alla mainittujen kohtien mukaisen velvollisuuden:
•

Kohta 2.2 (tiedonantovelvollisuus ennen Sopimuksen tekemistä)

•

Kohta 5.2 (tiedonantovelvollisuus vaaran
lisääntyessä)

•

Kohta 6.1 (velvollisuus noudattaa Suojeluohjeita)

•
Kohta 6.2 (Suojeluohjeiden laiminlyönti).
Vakuutusyhtiö saa takautumisoikeuden nojalla vaatia
suoritetun korvauksen kokonaan, jos Vakuutusyhtiö olisi
kohdissa 2.2, 5.2, 6.1, 6.2 tai 7 mainituilla perusteilla vastuusta vapaa tai oikeutettu epäämään korvauksen. Jos
korvausta olisi edellä mainittujen kohtien mukaisesti alennettu, Vakuutusyhtiö saa vaatia takaisin alennusta vastaavan osan korvauksesta.
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SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN

14.1

Sopimusehtojen
muuttaminen
Vakuutuskauden aikana
Vakuutusyhtiö on oikeus Vakuutuskauden aikana muuttaa Vakuutusmaksua tai muita sopimusehtoja vastaamaan uusia olosuhteita, jos
•

Vakuutuksenottaja tai Vakuutettu on laiminlyönyt
kohdassa 2.2 tarkoitetun tiedonantovelvollisuutensa; tai

•

Vakuutuksenottajan tai Vakuutetun Vakuutusyhtiölle Sopimusta päätettäessä ilmoittamissa olosuhteissa tai Sopimukseen merkityssä asiantilassa on
Vakuutuskauden aikana tapahtunut kohdassa 5.2
tarkoitettu muutos.
Vakuutusyhtiö lähettää ilman aiheetonta viivytystä saatuaan tiedon edellä mainitusta seikasta ilmoituksen siitä, miten ja mistä ajankohdasta Vakuutusmaksu tai muut sopimusehdot muuttuvat. Ilmoituksessa mainitaan, että
Vakuutuksenottajalla on oikeus irtisanoa vakuutus.
14.2

Sopimusehtojen
muuttaminen
vakuutuskauden vaihtuessa
Vakuutusyhtiöllä on oikeus Vakuutuskauden vaihtuessa
muuttaa Vakuutusmaksua tai muita sopimusehtoja.
Jos Vakuutusyhtiö tekee vakuutukseen edellä kuvattuja
muutoksia, lähettää se Vakuutuksenottajalle ilmoituksen
siitä, miten Vakuutusmaksu tai muut sopimusehdot muuttuvat. Ilmoituksessa mainitaan, että Vakuutuksenottajalla
on oikeus irtisanoa Sopimus. Muutos tulee voimaan sen
Vakuutuskauden alusta lukien, joka ensiksi seuraa 1 kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä.
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SOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN

15.1 Vakuutusyhtiön irtisanomisoikeus
Vakuutusyhtiöllä on oikeus irtisanoa Sopimus, mikäli Vakuutuksenottaja Vakuutusyhtiön kirjallisesta muistutuksesta huolimatta laiminlyö noudattaa Sopimuksen ehtoja.
Vakuutusyhtiö voi näissä tilanteissa irtisanoa Sopimuksen päättyväksi välittömästi, ei kuitenkaan aikaisemmin
kuin 14 päivän kuluttua irtisanomisilmoituksen antamisesta.
Vakuutusyhtiöllä on oikeus irtisanoa Sopimuksen koska
tahansa Vakuutuskauden aikana. Vakuutus päättyy 2
kuukauden kuluttua irtisanomisajankohdasta.
Sopimus katsotaan irtisanotuksi myös, jos Vakuutuksenottajalla ei ole yhtään ajoneuvoa vakuutettuna Vakuutusyhtiössä.
15.2 Vakuutuksenottajan oikeus irtisanoa Sopimus
Vakuutuksenottajalla on oikeus irtisanoa Sopimus päättymään vain Vakuutuskauden vaihtuessa. Irtisanominen on
ilmoitettava kirjallisesti. Muu irtisanominen on mitätön.
Kirjallinen irtisanomisilmoitus on lähetettävä Vakuutusyhtiölle viimeistään kuukautta ennen Vakuutuskauden päättymistä.
15.3

Yksittäisen
ajoneuvon
irtisanomisoikeus
vakuutuksesta
Vakuutuksenottaja voi irtisanoa kirjallisesti yksittäistä ajoneuvoa koskevan Vakuutuksen, kun ajoneuvo, jota ei ole
merkittävä rekisteriin, tuhoutuu tai se on otettu pois liikennevakuutuslain mukaisesta liikenteestä.
15.4

Yksittäisen ajoneuvon vakuutuksen lakkaaminen
Vakuutus Sopimuksen piiriin kuuluvan yksittäisen ajoneuvon kohdalta päättyy, kun:
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•

Ajoneuvo siirtyy muulle uudelle omistajalle tai haltijalle kuin Vakuutuksenottajalle itselleen;

•

Ajoneuvo poistetaan rekisteristä. Mikäli ajoneuvoa
kuitenkin käytetään edelleen liikennevakuutuslain
tarkoittamassa liikenteessä, Vakuutuksenottajan
tulee ilmoittaa kirjallisesti 7 päivän kuluessa ajoneuvon rekisteristä poistamisesta, ettei Vakuutusta päätetä kyseisen ajoneuvon osalta; tai

•

ajoneuvo ilmoitetaan lopullisesti liikenteestä poistetuksi.
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KOLMANNEN HENKILÖN OIKEUDET

16.1 Muut vakuutetut
Vakuutus on voimassa Vakuutuksen Kohteen omistajan,
omistuksenpidätysehdoin Vakuutuksen Kohteen ostaneen, panttioikeuden ja pidätysoikeuden haltijan sekä
muutoinkin sen hyväksi, johon Vakuutuksen Kohdetta
koskeva vaaranvastuu kohdistuu.
16.2

Vakuutetun asema vakuutustapahtuman satuttua
Vakuutusyhtiö vetoaa korvauksen alentamiseksi tai epäämiseksi edellisessä kohdassa tarkoitettua Vakuutettua
kohtaan Vakuutuksenottajan tai toisen Vakuutetun tiedonantovelvollisuuden (kohta 2.2) tai vaaran lisääntymisestä (kohta 5.2) ilmoittamisen laiminlyöntiin vain, jos
kohdassa 16.1 tarkoitettu Vakuutettu ennen Vakuutustapahtumaa tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää Vakuutuksenottajan tai toisen Vakuutetun menettelystä.
Kullakin Vakuutetulla on oikeus Vakuutustapahtuman johdosta suoritettavaan korvaukseen. Vakuutuksenottaja
saa kuitenkin Vakuutettua sitovasti neuvotella Vakuutusyhtiön kanssa sekä nostaa korvauksen, paitsi, jos Vakuutettu on Sopimuksessa nimeltä mainittu, tai hän on ilmoittanut itse valvovansa oikeuttaan, taikka kysymys on kiinnityksenhaltijan oikeudesta saada maksu korvauksesta.
16.3 Etuoikeus saada maksu korvauksesta
Jos omaisuutta koskeva vakuutus on voimassa henkilön
hyväksi, jolla on saatavan vakuudeksi panttioikeus omaisuuteen, hänellä on, vaikkei saatava olisikaan erääntynyt,
oikeus ennen omistajaa saada maksu korvauksesta, jollei
omistaja ole korjannut vahinkoa tai aseta vakuutta sen
korjaamiseksi.
Mitä tässä on sanottu, on vastaavasti voimassa henkilön
hyväksi, jolla on oikeus pidättää omaisuus erääntyneen
saatavan vakuudeksi. Omistajalla on oikeus saada
maksu korvauksesta ennen omistuksenpidätysehdoin
omaisuuden ostanutta.
Kiinnityksenhaltijan oikeudesta saada maksu korvauksesta on voimassa mitä kiinnityksenhaltijan oikeudesta
vakuutuskorvaukseen on säädetty.
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16.4 Vahinkoa kärsineen oikeus korvaukseen
Vahinkoa kärsineellä on vastuuvakuutuksessa oikeus
vaatia vakuutusehtojen mukainen korvaus suoraan Vakuutusyhtiöltä, jos Vakuutettu on asetettu konkurssiin tai
on muutoin maksukyvytön.
Jos Vakuutusyhtiölle esitetään korvausvaatimus, Vakuutusyhtiö ilmoittaa tästä Vakuutetulle ilman aiheetonta viivytystä sekä varaa hänelle tilaisuuden esittää selvitystä
vakuutustapahtumasta. Vakuutetulle lähetetään myös
tieto asian myöhemmästä käsittelystä. Jos Vakuutusyhtiö
hyväksyy vahinkoa kärsineen korvausvaatimuksen, hyväksyminen ei sido Vakuutettua.
16.5 Vahinkoa kärsineen muutoksenhakuoikeus
Vahinkoa kärsineellä on oikeus nostaa Vakuutusyhtiön
korvauspäätöksen johdosta kanne Vakuutusyhtiötä vastaan tai kysyä neuvoa ja opastusta Vakuutus- ja rahoitusneuvonnasta (FINE) tai pyytää ratkaisusuositusta FINE:n
yhteydessä toimivasta vakuutuslautakunnasta Kohdan 12
mukaisesti.
17
VAHINKOTIETOJEN KÄSITTELY
Vakuutusyhtiö luovuttaa tietoja ilmoitetuista vahingoista
Vakuutusyhtiöiden yhteiseen vahinkorekisteriin.
Samalla Vakuutusyhtiö tarkistaa, mitä vahinkoja muille
vakuutusyhtiöille on ilmoitettu. Vakuutusyhtiö käyttää tietoja vain korvauskäsittelyn yhteydessä vakuutusyhtiöihin
kohdistuvan rikollisuuden torjumiseksi.
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VAKUUTUSYHTIÖN JA SEN EDUSTAJIEN
YHTEYSTIEDOT
Vakuutusyhtiö/Vakuutuksenantaja:
Euro Insurances DAC
LeasePlan House, Ground Floor
Block C, Central Park
Leopardstown, Dublin 18
Irlanti
Korvausasiamies Suomessa:
Crawford & Company (Sweden) Ab
Rantatie Business Park,
Hermannin rantatie 8
00580 HELSINKI
puhelin: 09-25137550
fax: 09-25137549
Vakuutusasiamies Suomessa:
LeasePlan Finland Oy
PL 220
02610 Espoo
Puhelin: 0207 420 800

