Kaskovakuutukset
Vakuutusta koskevat tiedot sisältävä asiakirja
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Täydelliset ennen sopimuksen tekoa annettavat ja sopimusta koskevat tiedot tuotteesta ovat vakuutusehdoissa.
Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä?
Kaskovakuutus on vapaaehtoinen vakuutus, joka korvaa ajoneuvolle aiheutuneita vahinkoja. Kaskovakuutuksen
voi valita erilaajuisista vaihtoehtoista ajoneuvon tyypin ja tarpeen mukaan.

MITÄ
VAKUUTUS
KATTAA?
Kaskovakuutuksesta korvaamme ajoneuvolle
tai sen varusteille aiheutuvia vahinkoja enintään
käypään arvoon asti.
Kaskovakuutukseen voi sisältyä seuraavia turvia:
Kolarointi – korvaa kolari- ja muita ennalta
arvaamattomia vahinkoja
Hirvivahinko - korvaa hirvieläimen kanssa
tapahtuneen törmäyksen vahinkoja
Palo - korvaa palovahinkoja
Varkaus - korvaa lukitun ajoneuvon menetyksen
ja murtovahinkoja
Ilkivalta - korvaa tahallisesta vahingonteosta
aihetutuneita vahinkoja
Lunastusetu – täydentää korvausta
lunastustilanteessa
Autopalvelu – korvaa matkan keskeytymisestä
aiheutuneita ylimääräisiä kustannuksia
Oikeusturva - korvaa asianajo- ja
oikeudenkäyntikuluja 10 000 euroon asti
Rahoitus – korvaa ajoneuvon rahoittajan
menetyksiä, kun vahinkoa ei muiden
vakuutusehtojen perusteella korvata
Lasi – korvaa ikkunalasin sen rikkoutuessa siihen
suoraan osuneesta iskusta
Sijaisauto – korvaa sijaisauton
vuokrauskustannukset, kun ajoneuvo on
korjattavana korvattavan vahingon takia
Ulkomaan vastuu – korvaa ajoneuvon käytön
aiheuttamia henkilö- ja esinevahinkoja
ulkomailla, joista ajoneuvon omistaja, haltija
tai kuljettaja on kyseisen maan lakien mukaan
korvausvastuussa.

MITÄ
VAKUUTUS
EI KATA?
kuluja, joiden varalta ei ole voimassaolevaa turvaa
vahinkoa, jonka aiheuttaa puutteellinen öljyn tai
jäähdytysnesteen kierto tai väärä polttoaine
rakenne-, valmistus- tai materiaaliviasta,
kulumisesta, puutteellisesta kunnossapidosta,
varomattomasta käsittelystä tai ajoneuvon
heitteillejätöstä johtuvia vahinkoja
veden aiheuttamaa vahinkoa, jos ajoneuvolla
kuljetetaan tiellä tai alueella, jolla on vettä
ajoneuvon uppoamisesta jäihin muualla kuin
tieviranomaisten turvallisuusmääräykset täyttävällä
talvitiellä
ajoneuvon kuorman tai ajoneuvon sisällä olevan
esineen, henkilön tai eläimen aiheuttamaa vahinkoa
jään tai lumen painon, pakkasen, sateen,
ruostumisen, syöpymisen, homehtumisen tai hitaasti
tapahtuvan kostumisen aiheuttamaa vahinkoa
vahinkoa, joka aiheutuu käytettäessä ajoneuvoa
kilpailuun, kilpailun harjoitteluun, ajoharjoitteluun
tai ajettaessa muuten moottoriradalla tai yleiseltä
liikenteeltä suljetulla alueella tai tieosuudella
ajoneuvossa olevaa lastia, irtainta omaisuutta tai
polttoainetta
lisävarusteita, joiden vakuuttamisesta ei ole sovittu
vakuutusyhtiön kanssa
ONKO VAKUUTUSTURVALLE MITÄÄN
RAJOITTEITA?
Voimme alentaa korvausta tai jättää sen
kokonaan maksamatta, jos vahinko on aiheutettu
tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella.
Voimme alentaa korvausta tai jättää sen
kokonaan maksamatta, jos ajoneuvolla ajetaan
alkoholin tai muun huumaavan aineen alaisena
tai ilman ajo-oikeutta.

MISSÄ
VAKUUTUSTURVA
ON VOIMASSA?
Kaskovakuutus on voimassa Euroopan talousalueeseen (ETA) kuuluvissa valtioissa sekä Sveitsissä.
Vakuutuksen voimassaoloalue on mahdollista laajentaa myös muihin Euroopan alueella oleviin vihreän
kortin yleissopimukseen liittyneihin valtioihin
Muiden kuin henkilö- paketti- ja matkailuautojen autopalveluvakuutus on voimassa vain Suomessa
MITKÄ
OVAT
VELVOITTEENI?
•• Antaa vakuutusta haettaessa oikeat tiedot ajoneuvon haltijoista ja käyttötarkoituksesta.
•• Ilmoittaa olennaisista muutoksista tai puutteista sopimusta tehtäessä annetuissa tai vakuutuskirjaan merkityissä
tiedoissa.
•• Noudattaa suojeluohjeita vahinkojen torjumisesta ja rajoittamisesta
•• Ilmoittaa ajoneuvolle sattuneesta vahingosta viipymättä ja antaa pyydetyt tiedot korvausta hakiessa.
Vahingosta tulee lain mukaan ilmoittaa viimeistään vuoden kuluttua vahingon sattumisesta.
KUINKA JA
MILLOIN SUORITAN
MAKSUN?
•• Vakuutusmaksu on maksettava eräpäivään mennessä. Vakuutusmaksu voidaan periä etukäteen.
•• Vakuutusmaksu laskutetaan kuukausittaisen leasingvuokran tai hallinnointimaksun yhteydessä ja sen
maksuaika on tätä kulloinkin koskevan sopimuksen mukainen.
MILLOIN
VAKUUTUSTURVA
ALKAA JA PÄÄTTYY?
•• Vakuutus alkaa aikaisintaan siitä päivästä, kun sitä on haettu.
•• Uuden ajoneuvon osalta vakuutus alkaa ensirekisteröintipäivästä ja muussa tapauksessa vakuutusyhtiön
kanssa sovitusta päivästä.
•• Vakuutusturva päättyy vakuutuskauden päättyessä, mikäli olen irtisanonut vakuutuksen vähintään
30 päivää ennen vakuutuskauden päättymistä.
•• Yksittäisen ajoneuvon osalta vakuutus päättyy, kun ajoneuvon omistaja tai haltija vaihtuu ja tästä
on tehty merkintä Ajoneuvorekisteriin (Trafi).
•• LeasePlanin omistaman ajoneuvon osalta vakuutus päättyy, kun ajoneuvo palautuu LeasePlanille
leasingsopimuksessa edellytetyssä kunnossa.
MITEN
IRTISANON
SOPIMUKSEN?
Voin irtisanoa vakuutuksen päättymään vakuutuskauden vaihtuessa lähettämällä tätä koskevan kirjallisen
ilmoituksen viimeistään kuukautta ennen vakuutusyhtiölle.
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