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Nämä Liikennevakuutusehdot soveltuvat Euro Insuran-
ces DAC:n myöntämiin ajoneuvokohtaisiin liikennevakuu-
tuksiin LeasePlan Finland Oy:n omistamille ajoneuvoille. 
Näissä ehdoissa käytetään Yleisten Sopimusehtojen 
(”Yleiset Ehdot”) määrittelemiä käsitteitä, ellei näissä eh-
doissa ole toisin määritelty. 

1 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE 
Liikennevakuutus (”Vakuutus”) on voimassa kaikissa Eu-
roopan talousalueeseen (ETA) kuuluvissa valtioissa ja 
Sveitsissä.  
Vihreän Kortin yleissopimukseen liittyneissä ETA-
valtioiden ulkopuolisissa valtioissa Vakuutus on voimassa 
vastuuvakuutuksena Vakuutusyhtiön antaman vihreän 
kortin perusteella. Näissä valtioissa sattuneen liikenneva-
hingon korvaus määräytyy Vahingon sattumismaan lain-
säädännön mukaan.  

2 VAKUUTUKSEN KOHDE 
Vakuutuksen kohteena on LeasePlan Finland Oy:n omis-
tama leasingsopimuksen nojalla ajoneuvon haltijalle lea-
singvuokrattu ajoneuvo. 

3 VAKUUTUKSEN SISÄLTÖ 
Vakuutuksesta korvataan ajoneuvon liikenteeseen käyt-
tämisestä Suomessa aiheutunut henkilö- ja omaisuusva-
hinko (”Vahinko”) sen mukaan kuin liikennevakuutus-
laissa (460/2016) säädetään.  
Vakuutuksesta korvataan myös vakuutetun ajoneuvon 
muussa Euroopan talousalueen valtiossa aiheuttama Va-
hinko näissä maissa voimassa olevien liikennevahingon 
korvaamista koskevien lakien mukaisesti tai Suomen lii-
kennevakuutuslain mukaan, jos sen edellyttämä vakuu-
tusturva on parempi. Vastaavasti korvataan ETA-
valtioihin kuulumattomalla läpikuljettavalla alueella välittö-
mällä matkalla ETA-valtiosta toiseen ETA-valtioon olleen 
vakuutetun ajoneuvon aiheuttama Vahinko, milloin osalli-
sena on toisessa ETA-valtiossa pysyvän kotipaikan 
omaava ajoneuvo.  

4 TIEDONANTOVELVOLLISUUS  
Asiakkaan tulee ennen Sopimuksen tekemistä antaa oi-
keat ja täydelliset vastaukset Vakuutusyhtiön tai sen 
edustajan esittämiin kysymyksiin, joilla voi olla merkitystä 
Vakuutusyhtiön vastuun arvioimisen kannalta. Asiakkaan 
tulee lisäksi Vakuutuskauden aikana ilman aiheetonta vii-
vytystä oikaista Vakuutusyhtiölle antamansa, vääriksi tai 
puutteellisiksi havaitsemansa tiedot. 
Jos Asiakas on tahallisesti tai törkeästä huolimattomuu-
desta laiminlyönyt edellä mainitun tietojenantovelvollisuu-
den ja Vakuutusyhtiö olisi oikean tiedon saatuaan antanut 
Vakuutuksen korkeampaa maksua vastaan, Vakuutusyh-
tiöllä on siitä tiedon saatuaan oikeus periä korkeampi Va-
kuutusmaksu takautuvasti. 

5 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOAIKA 
Vakuutusyhtiön vastuu alkaa, kun uusi ajoneuvo, jonka 
leasingsopimukseen Vakuutus on liitetty, rekisteröidään 
ensimmäisen kerran, jollei erityisestä alkamisajankoh-
dasta ole osapuolten kesken kirjallisesti muuta sovittu.  
Mikäli Vakuutus otetaan rekisteröidylle ajoneuvolle, Va-
kuutusyhtiön vastuu alkaa päivästä, josta Vakuutus liite-
tään ajoneuvon leasingsopimukseen ja josta osapuolet 
ovat keskenään sopineet, ei kuitenkaan aiemmin kuin päi-
västä, jolloin Asiakas on hakenut Vakuutusta. 

Jos kuitenkin on erityisiä syitä, esimerkiksi Asiakkaan ai-
kaisempien Vakuutusmaksujen laiminlyönti, Vakuutusyh-
tiön vastuu alkaa vasta, kun ensimmäistä Vakuutuskautta 
koskeva maksu on suoritettu.  
Vakuutus on ensimmäisen Vakuutuskauden päätyttyä 
voimassa yhden Vakuutuskauden kerrallaan, jollei Va-
kuutusta irtisanota tai Vakuutus muutoin pääty näiden eh-
tojen mukaisesti.  

6 VAKUUTUSMAKSU 

6.1 Vakuutusmaksun perusteet 
Vakuutuksen Vakuutusmaksu lasketaan Vakuutusyhtiön 
soveltamien maksuperusteiden mukaan. 
Vakuutusmaksut lasketaan liikennevakuutuslain 20 §:n 2 
momentin tarkoittamalla tavalla silmällä pitäen vakuutet-
tujen etujen turvaavuutta kuitenkin siten, että Vakuutus-
maksujen on oltava kohtuullisessa suhteessa vakuutuk-
sista aiheutuviin kustannuksiin, ja että Vakuutusmaksut 
yleensä ovat suuremmat niistä vakuutuksista, joista on 
jouduttu suorittamaan korvausta. 
Vakuutusmaksusta ei anneta alennusta liikennekäytöstä 
poiston ajalta. Mikäli kuitenkin ajoneuvo poistetaan liiken-
nekäytöstä ja ajoneuvoa silti käytetään liikenteessä, peri-
tään koko liikennekäytöstä poiston ajalta kolminkertainen 
Vakuutusmaksu.  

6.2 Vakuutusmaksun viivästyminen 
Vakuutusmaksulle, jota ei ole suoritettu määräaikana, pe-
ritään vuotuista viivästyskorkoa korkolain (633/1982) mu-
kaan. Vakuutusmaksu peritään viivästyskorkoineen ulos-
ottotoimin ilman tuomiota tai päätöstä noudattaen, mitä 
verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa 
(706/2007) on säädetty.  

7 VAKUUTUKSEN OMAVASTUU 
Liikennevakuutuksessa ei ole omavastuuta. 

8 SOPIMUSEHTOJEN MUUTTAMINEN 
VAKUUTUSKAUDEN VAIHTUESSA 

Vakuutusyhtiöllä on oikeus Vakuutuskauden vaihtuessa 
muuttaa Sopimusta, kuten sen vakuutusehtoja, Vakuu-
tusmaksua, tai muita sopimusehtoja.  
Vakuutusmaksun muutoksista on säädetty Yleisissä Eh-
doissa.  
Jos Vakuutusyhtiö tekee Sopimukseen edellä kuvattuja 
muutoksia, Vakuutusyhtiö ilmoittaa muutoksista kirjalli-
sesti. Ilmoituksessa mainitaan, että Asiakkaalla on oikeus 
irtisanoa Sopimus. Muutos tulee voimaan sen Vakuutus-
kauden alusta lukien, joka ensiksi seuraa kuukauden ku-
luttua ilmoituksen lähettämisestä.  

9 VAKUUTUKSEN PÄÄTTYMINEN 

9.1 Asiakkaan irtisanomisoikeus 
Asiakkaalla on oikeus irtisanoa Vakuutus milloin tahansa 
Vakuutuskauden aikana ottamalla vakuutuksen toisesta 
vakuutusyhtiöstä. 

9.2 Vakuutuksen lakkaaminen ilman irtisanomista 
Vakuutus päättyy, kun leasingsopimus ja Asiakkaan hal-
tijuus ajoneuvolla päättyy. 

9.3 Vakuutusmaksun maksuvelvollisuus päätty-
mistilanteissa 

Asiakas on velvollinen maksamaan Vakuutuksen Vakuu-
tusmaksut siltä ajalta, jolloin Vakuutusyhtiön vastuu on ol-
lut voimassa. Vakuutusyhtiö palauttaa Asiakkaan mah-
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dollisesti jo suorittamat Vakuutusmaksut siltä ajalta, jol-
loin Vakuutusyhtiön vastuu ei ole voimassa. Palautettava 
Vakuutusmaksu on kuukausittaisesta Vakuutusmaksusta 
laskettu kyseisen kuukauden päiväkohtainen summa. Va-
kuutusmaksua ei kuitenkaan palauteta erikseen, jos se on 
vähemmän kuin 8 €. 

10 TAKAUTUMISOIKEUS 
Vahinkoa kärsineen oikeus vaatia korvausta Vahingoista 
siirtyy Vakuutusyhtiölle, kun Vakuutusyhtiö on suorittanut 
korvauksen Vahinkoa aiheuttaneen henkilön puolesta. 
Jos Vahinkoa on aiheuttanut yksityishenkilö taikka työn-
tekijä, virkamies tai näihin vahingonkorvauslain 3 luvun 
1 §:n mukaan rinnastettava muu henkilö taikka ajoneuvon 
omistaja, haltija, kuljettaja tai matkustaja, oikeus siirtyy 
kuitenkin vain, jos: 
• hän on aiheuttanut Vakuutustapahtuman tahalli-

sesti tai törkeästä huolimattomuudesta, tai 
• kuljettaja on aiheuttanut vahinkotapahtuman kul-

jettaessaan ajoneuvoa liikennevakuutuslain 48 §:n 
1 momentissa tarkoitetuissa olosuhteissa. 

11 TOIMENPITEET VAHINGON SATUTTUA 

11.1 Yleistä 
Asiakkaan tai muun Vakuutetun tulee viipymättä saatu-
aan tiedon liikennevahingosta, joka voi johtaa korvaus-
vaatimukseen, ilmoittaa kirjallisesti Vakuutusyhtiölle tai 
sen edustajalle tapahtuneesta, mikäli mahdollista säh-
köistä vahinkoilmoituslomaketta käyttäen.  

Korvausvaatimus on esitettävä Vakuutusyhtiölle 3 vuo-
den kuluessa siitä, kun korvauksen hakija on saanut tie-
tää vahinkotapahtumasta ja siitä aiheutuneesta Vahin-
goista. Korvausvaatimus on joka tapauksessa esitettävä 
10 vuoden kuluessa vahinkoseuraamuksen aiheutumi-
sesta. 
Korvausvaatimuksen esittämiseen rinnastetaan ilmoituk-
sen tekeminen vahinkotapahtumasta. Korvausvaatimuk-
sen tulee sisältää tieto Vahingon paikasta ja ajasta sekä 
Vahinkoa kärsineestä ja hänen osoitteestaan. 
Vakuutuksenottajan tulee toimittaa Vakuutusyhtiölle 
kaikki korvausvaatimuksen käsittelemistä varten tarvitta-
vat tiedot ja asiakirjat. 
Mikäli korvausta vaaditaan Vakuutuksenottajalta, Asiak-
kaalta tai muulta Vahinkoon osalliselta, tulee tämän oh-
jata korvausvaatimus Vakuutusyhtiölle tai tämän vahin-
koedustajalle.  

11.2 Vahinkotietojen käsittely 
Vakuutusyhtiöllä on oikeus luovuttaa tietoja Vakuutusyh-
tiölle ilmoitetuista Vahingoista vakuutusyhtiöiden yhtei-
seen rekisteriin sekä tarkistaa muille vakuutusyhtiöille il-
moitettuja vahinkotietoja korvauskäsittelyn yhteydessä 
sekä vakuutusyhtiöihin kohdistuvan rikollisuuden torju-
miseksi. 
Vakuutusyhtiöllä tai sen edustajalla on oikeus tallentaa 
kaikki korvausasioihin liittyvät puhelut. 
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