
 
  

 

Euro Insurances DAC 
Päättymisturva yksityisleasingautolle 
Voimassa 1.4.2022 alkaen 
 
Päättymisturva yksityisleasingautolle (”Päättymis-
turva”) on täydentävä Sopimuksen lisäturva Euro Insu-
rances DAC:n myöntämiin täyskaskovakuutuksiin Lea-
sePlan Finland Oy:n omistamille leasingajoneuvoille.  
Näissä ehdoissa käytetään Sopimuksen liitteenä olevien 
yleisten ehtojen (”Yleiset Ehdot”) määrittelemiä käsit-
teitä, ellei näissä ehdoissa ole toisin määritelty. 

1 PÄÄTTYMISTURVAN VOIMASSAOLOALUE 
Päättymisturvan voimassaoloalue on Suomi.  

2 PÄÄTTYMISTURVAN KOHDE 
Päättymisturvan kohteena on ajoneuvo, jonka Sopimuk-
seen kuuluu täyskaskovakuutus, johon on liitetty Päätty-
misturva. 
Päättymisturva on voimassa vain henkilö- tai pakettiau-
tolle:  
• joka on rekisteröity yksityiskäyttöön Suomessa; 
• joka on Vakuutuksenottajan ja Asiakkaan väli-

sellä leasingsopimuksella luovutettu Asiakkaalle, 
joka on yksityinen henkilö ja joka on merkitty ajo-
neuvon haltijaksi; ja 

• jolla on voimassa oleva liikenne- ja täyskaskova-
kuutus Vakuutusyhtiöstä. 

3 VAKUUTETUT 
Päättymisturvassa Asiakas on Vakuutettu. 

4 KORVATTAVAT KUSTANNUKSET  

4.1 Yleistä 
Päättymisturvasta korvataan ajoneuvon leasingsopimuk-
sen ennenaikaisesta päättämisestä Asiakkaalle aiheu-
tuva leasingsopimuksen mukainen lisäveloitus (”Va-
hinko”) näiden ehtojen mukaisesti, mikäli ajoneuvo pa-
lautuu Vakuutuksenottajalle ja leasingsopimus pääte-
tään Asiakkaan aloitteesta ja syynä on jokin seuraavista 
Asiakkaalle yllättäen ilmenneistä tekijöistä, jossa Asia-
kas: 
• irtisanotaan vakituisesta ja täysipäiväisestä työ-

suhteestaan ja Asiakas jää työttömäksi työnhaki-
jaksi vähintään kahdeksi kuukaudeksi; 

• loukkaantuu tai sairastuu äkillisesti siten, että jou-
tuu jäämään sairaslomalle vähintään kuudeksi 
kuukaudeksi;  

• menehtyy; tai 
• menettää ajo-oikeutensa muusta kuin ikään pe-

rustuvasta terveydellisestä syystä viranomaisen 
poisottamana. 

Yksi Vahinko kattaa yhden Ajoneuvon leasingsopimuk-
sen päättymisen. 

4.2 Omavastuut 
Päättymisturvassa noudatetaan omavastuuaikaa, joka 
on kuusi kuukautta.  
Uuden ajoneuvon osalta Vahinko voidaan korvata vasta, 
kun ajoneuvon ensirekisteröinnistä ja leasingsopimuk-
sen alkamisesta on kulunut omavastuuaika. 

Mikäli päättymisturva liitetään Sopimukseen kesken lea-
singsopimuksen voimassaoloajan, Vahinko voidaan kor-
vata vasta, kun päättymisturvan alkamisesta on kulunut 
omavastuuaika. 
Mikäli leasingsopimus päättyy ennen kuin omavastuu-
aika on päättynyt, Vahinkoa ei korvata.  
Jokaisen korvattavan Vahingon määrästä vähennetään 
euromääräinen omavastuu, joka on 500 €. 

4.3 Enimmäiskorvaus  
Päättymisturvasta korvataan enintään:  
• Yksi Vahinko Asiakasta kohden 24 kuukauden ai-

kana; ja 
• 10.000 € yhtä Vahinkoa kohden.   

4.4 Rajoitukset 
Päättymisturvasta ei korvata: 
• Varsinaisen leasingsopimuksen ennenaikaisen 

päättämisen veloituksen lisäksi muita leasingso-
pimukseen tai sen päättymiseen liittyviä kuluja, 
kuten ylikilometriveloitus, normaalista poikkeava 
kuluminen, vauriot, huoltokulut, leasingvuokra, 
ym.; 

• Mitään ajoneuvoon tai sen leasingsopimukseen 
liittyviä veroja, kuten arvonlisäveroa, autoveroa 
tai ajoneuvoveroa; 

• Ajoneuvon arvonalenemaa (esimerkiksi vau-
riokorjauksesta johtuvaa); tai 

• Sitä osaa Vahingosta, jonka katsotaan johtuneen 
Asiakkaasta aiheutuneesta viivästyksestä tieto-
jen toimittamisessa, asian sopimisessa tai 
muussa Vahingon käsittelyyn liittyvässä asiassa. 

Päättymisturvasta ei korvata Vahinkoa, joka: 
• Johtuu äitiys-, isyys- tai muusta perhevapaasta; 
• Johtuu ajoneuvon vaurioitumisesta tai varkau-

desta; 
• On seurausta leasingsopimuksesta, joka pääte-

tään omavastuuajan kuluessa tai päättymisturvan 
päättymisen jälkeen; 

• Ilmoitetaan Vakuutusyhtiölle päättymisturva päät-
tymisen jälkeen; 

• On seurausta ydinvahingosta, sodasta, kapi-
nasta, vallankumouksesta, terrorismista tai 
muusta näiden kaltaisesta syystä; tai 

• On seurausta siitä, että ajoneuvo on takavarikoitu 
tai muutoin otettu viranomaisen haltuun. 

Päättymisturvasta ei makseta korvausta tilanteessa, 
jossa: 
• Asiakas on päättymisturvan alkaessa ollut tietoi-

nen tulevasta tapahtumasta, joka tulee aiheutta-
maan leasingsopimuksen päättämisen; 

• Asiakkaan irtisanotun työsuhteen luonne on muu 
kuin vakituinen ja täysipäiväinen; 

• Asiakas menettää ajo-oikeutensa muusta kuin 
terveydellisestä syystä tai ei omaa taikka ole alun 
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perinkään omannut Suomen lain mukaista ajo-
neuvon kuljettamiseen oikeuttavaa ajo-oikeutta;  

• Ajoneuvon todellinen ajokilometrimäärä leasing-
sopimuksen päättämisen hetkellä on enemmän 
kuin 10 %, kuitenkin vähintään 10.000 km, suu-
rempi, kuin mitä leasingsopimuksen mukainen 
ajokilometrimäärä on samalla hetkellä; 

• Ajoneuvoa ei ole huollettu valmistajan ja maahan-
tuojan ohjeiden mukaisesti; tai 

• Ajoneuvon yleinen huolenpito on selvästi laimin-
lyöty johtaen ajoneuvon arvon alenemiseen. 

4.5 Vahinkojen käsittely 
Asiakkaan tulee toimittaa kirjallinen korvaushakemus 
(vahinkoilmoitus) Vakuutuksenottajalle välittömästi, kun 
Asiakas on saanut tiedon Vahingosta tai tulevasta Vahin-
gosta ja aina ennen Ajoneuvon palautusta. 
Vakuutusyhtiö vapautuu korvausvastuusta maksamalla 
näiden ehtojen mukaisen korvauksen Vakuutuksenotta-
jalle tai Asiakkaalle. 

5 ASIAKKAAN TIEDONANTOVASTUU 
Asiakkaan tulee aina Vahingon välttämiseksi, kustan-
nusten alentamiseksi ja Vahingon selvittämiseksi: 
• Ilmoittaa Vakuutuksenottajalle leasingsopimuk-

sen kestoon vaikuttavista asioista välittömästi tie-
don saatuaan; ja 

• Toimittaa Vahingon käsittelyn kannalta välttämät-
tömät tiedot, mukaan lukien terveydelliseen tilan-
teeseen ja työsuhteeseen liittyvät pyydetyt tiedot. 
(Selvyyden vuoksi todettakoon, että Päättymis-
turvan Vahingon käsittely ei edellytä terveyteen 
liittyviä yksityiskohtaisia tietoja, kuten mahdolli-
sen sairauden laatuun liittyviä tietoja.) 

6 VAKUUTUSMAKSU JA VAKUUTUKSEN VOI-
MASSAOLOAIKA 

Vakuutusyhtiöllä on oikeus muuttaa Asiakkaan vakuu-
tusmaksua Yleisten Ehtojen mukaisesti. 
Päättymisturva on voimassa ajoneuvolla sinä aikana, 
jolta Asiakas on maksanut Vakuutusmaksun ja päättyy 
automaattisesti, kun leasingsopimus tai Ajoneuvon lii-
kenne- ja kaskovakuutus Vakuutusyhtiössä päätetään. 
Mikäli Asiakas päättää Ajoneuvon päättymisturvan en-
nen leasingsopimuksen päättymistä, laskutettua Vakuu-
tusmaksua ei palauteta ja Päättymisturvasta ei tämän jäl-
keen korvata Vahinkoa. Päättymisturvaa ei voida uudel-
leen lisätä sellaisen ajoneuvon leasingsopimukselle, jolla 
se on ollut, mutta sittemmin poistettu. 
Mikäli ajoneuvo siirtyy Asiakkaan hallintaan käytettynä 
(leasingsopimuksen siirto), noudatetaan uuden leasing-
sopimuksen osalta omavastuuaikaa. 
Päättymisturvan irtisanomisessa noudatetaan Yleisiä 
Ehtoja.  
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