
Täydelliset ennen sopimuksen tekoa annettavat ja sopimusta koskevat  
tiedot tuotteesta ovat vakuutusehdoissa.

Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä?
Liikennevakuutus on moottoriajoneuvolle otettava lakisääteinen vakuutus, joka kattaa ajoneuvon 
liikenteeseen käyttämisestä aiheutuneet henkilövahingot ja ulkopuoliselle ajoneuvolla aiheuttamasi 
omaisuusvahingot. Yrityksen, yhteisön tai yksityisen henkilön on otettava liikennevakuutus muun 
muassa omistamalleen autolle, moottoripyörälle, mopolle, moottorikelkalle, mönkijälle, traktorille, 
moottorityökoneelle, puoli- tai varsinaiselle perävaunulle, matkailuperävaunulle ja kevyelle perävaunulle.

MITÄ  
VAKUUTUS  
KATTAA?

Liikennevakuutuksesta korvaamme 

 moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä 
aiheutuneet henkilövahingot 

 ulkopuoliselle aiheutuneita omaisuusvahinkoja
 ajoneuvon yhteentörmäys- 

tilanteissa syyttömän osapuolen ajoneuvon 
vahinkoja

Enimmäiskorvausmäärät
 henkilövahingoissa ei ole enimmäiskorvausmäärää 
 omaisuusvahingoissa enimmäis- 

korvausmäärä on 5.000.000 euroa kutakin 
vahingosta vastuussa  
olevaa liikennevakuutusta kohden

MITÄ  
VAKUUTUS  
EI KATA?

 omalle ajoneuvollesi aiheutuneita vahinkoja 
 ajoneuvossa olevaa omaa omaisuuttasi

ONKO  
VAKUUTUSTURVALLE  
MITÄÄN RAJOITTEITA?

Liikennevakuutuslaissa määrätään korvausrajoitteista, 
kuten esimerkiksi

 jos vahinkoa kärsinyt ajoneuvon kuljettaja 
on aiheuttanut vahingon alkoholin tai muun 
huumaavan aineen vaikutuksen alaisena tai 
näiden yhteisvaikutuksesta, voimme alentaa 
hänelle maksettavaa korvausta tai evätä 
korvauksen

 emme korvaa tahallisesti itselle aiheutettua  
henkilövahinkoa 

 voimme alentaa korvausta tai jättää sen kokonaan 
maksamatta törkeällä huolimattomuudella itselle 
aiheutetusta henkilövahingosta

MISSÄ  
VAKUUTUSTURVA  
ON VOIMASSA?

Liikennevakuutus on voimassa

 Euroopan talousalueeseen (ETA) kuuluvissa valtioissa sekä Sveitsissä. 
 Vihreän Kortin yleissopimukseen liittyneissä ETA-valtioiden ulkopuolisissa valtioissa Vakuutus on voimassa 

vastuuvakuutuksena Vakuutusyhtiön antaman vihreän kortin perusteella. Näissä valtioissa sattuneen 
liikennevahingon korvaus määräytyy vahingon sattumismaan lainsäädännön mukaan.

 Korvaussummat ja -käytännöt saattavat olla kuljettajalle ja matkustajille riittämättömiä.  
Esimerkiksi Venäjälle matkustaessasi suosittelemme tarkistamaan kuljettajan ja matkustajien  
matka- ja tapaturmavakuutuksien voimassaolon ja kattavuuden.

Liikennevakuutus 
Vakuutusta koskevat tiedot sisältävä asiakirja
Yritys: Euro Insurances DAC   Tuote: Liikennevakuutus                   
Euro Insurances DAC on rekisteröity Irlannissa yritystunnuksella 222618  
ja toimii Irlannin Keskuspankin valvonnan alaisuudessa (valtuutusnumero C33597)



MILLOIN  
VAKUUTUSTURVA  
ALKAA JA PÄÄTTYY?

 • Liikennevakuutuksen on oltava voimassa jo ajoneuvoa rekisteröitäessä. Liikennevakuutus alkaa aikaisintaan 
siitä päivästä, kun sitä on haettu. 

 • Uuden ajoneuvon osalta vakuutus alkaa ensirekisteröintipäivästä ja muussa tapauksessa vakuutusyhtiön 
kanssa sovitusta päivästä. 

 • Liikennevakuutus on voimassa toistaiseksi, ellei se pääty liikennevakuutuslain edellyttämällä tavalla. 
 • LeasePlanin omistaman ajoneuvon osalta vakuutus päättyy, kun ajoneuvo palautuu LeasePlanille 

leasingsopimuksessa edellytetyssä kunnossa.

MITEN  
IRTISANON  
SOPIMUKSEN?

 • Voin irtisanoa liikennevakuutuksen, kun
  - liikennekäytöstä poistettua ajoneuvoa ei käytetä liikenteessä
  - rekisteröimätöntä ajoneuvoa ei käytetä liikenteessä
  - ajoneuvo on anastettu ja siitä on tehty ilmoitus poliisille ja vakuutusyhtiölle.

 • Liikennevakuutus päättyy ilman irtisanomista, jos otan liikennevakuutuksen toisesta vakuutusyhtiöstä,  
myyn ajoneuvon ja siitä on toimitettu vakuutusyhtiölle tieto, tai poistan ajoneuvon lopullisesti tieliikenteestä.

 • Voin irtisanoa vakuutuksen päättymään toimittamalla kirjallisen irtisanomisilmoituksen vakuutusyhtiölle.  
En voi irtisanoa liikennevakuutusta puhelimitse.

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.

MITKÄ  
OVAT  
VELVOITTEENI?

 • Vakuutusta haettaessa tulee antaa oikeat tiedot ajoneuvon omistajista ja haltijoista sekä ajoneuvon 
käyttötarkoituksesta. 

 • Vakuutusyhtiölle tulee ilmoittaa, jos vakuutussopimusta tehtäessä annetuissa tai vakuutuskirjaan merkityissä 
tiedoissa on puutteita tai on tapahtunut olennaisia muutoksia. 

 • Ulkomaille lähtiessäsi tarkista, tarvitsetko Green Cardin eli vihreän kortin, ja tilaa se asiakaspalvelustamme.
 • Ilmoita sattuneesta vahingosta viipymättä ja anna korvausta haettaessa täsmälliset ja oikeat tiedot.

leaseplan.com


