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Nämä Yleiset Sopimusehdot (”Yleiset Ehdot”) soveltuvat 
Euro Insurances DAC:n myöntämiin ajoneuvokohtaisiin 
Vakuutuksiin LeasePlan Finland Oy:n omistamille leasin-
gajoneuvoille yhdessä kulloinkin soveltuvien vakuutus-
kohtaisten erityisehtojen kanssa. Vakuutussopimus (”So-
pimus”) katsotaan syntyneeksi samassa yhteydessä, kun 
Asiakas tekee leasingsopimuksen, johon kuuluu Vakuu-
tus. 

1 KÄSITTEET  
Asiakas on LeasePlan Finland Oy:n kanssa leasingsopi-
muksen tehnyt taho, joka on merkitty ajoneuvon haltijaksi 
ja joka leasingsopimuksen perusteella vastaa Vakuutus-
maksun suorittamisesta. 
Suojeluohje on Sopimuksessa, vakuutusehdoissa tai 
muutoin kirjallisesti asetettu velvollisuus noudattaa mää-
räyksiä, joilla on tarkoitus estää tai rajoittaa vahingon syn-
tymistä.  
Vahinko on kulloinkin Sopimuksen ehtojen perusteella 
korvattavaksi tuleva taloudellinen vahinko 
Vakuutettu on se, jonka hyväksi Vakuutus on voimassa. 
Asiakas on myös yksi Vakuutetuista. 
Vakuutuksenottaja on LeasePlan Finland Oy. 
Vakuutus on ajoneuvon vakuutus, jonka kulloisenkin si-
sällön määrittelee Sopimus.  
Vakuutuskausi on kalenterivuosi.  
Vakuutusmaksu on leasingsopimuksessa sovittu Vakuu-
tuksesta Vakuutusyhtiölle maksettava maksu, joka voi 
muuttua leasingsopimuksen voimassaolon aikana. 
Vakuutustapahtuma on se tapahtuma, jonka perusteella 
Vakuutuksesta haetaan korvausta.  
Vakuutusyhtiöllä tarkoitetaan Euro Insurances DAC:tä. 

2 TIETOJEN ANTAMISVELVOLLISUUDET 

2.1 Vakuutusyhtiö  
Vakuutusyhtiö antaa ennen Sopimuksen syntymistä Asi-
akkaalle vakuutustarpeen arvioimiseksi ja Vakuutuksen 
valitsemiseksi tarpeelliset tiedot, kuten tietoja Vakuutus-
yhtiön tarjoamista vakuutusmuodoista, Vakuutusmak-
suista ja vakuutusehdoista. Tietoja annettaessa kiinnite-
tään huomiota myös vakuutusturvan olennaisiin rajoituk-
siin.  

2.2 Asiakas 
Asiakkaan tulee ennen Sopimuksen syntymistä antaa oi-
keat ja täydelliset vastaukset Vakuutusyhtiön esittämiin 
kysymyksiin, joilla voi olla merkitystä Vakuutusyhtiön vas-
tuun arvioimisen kannalta. Asiakkaan tulee lisäksi Vakuu-
tuskauden aikana ilman aiheetonta viivytystä oikaista Va-
kuutusyhtiölle antamansa, vääriksi tai puutteellisiksi ha-
vaitsemansa tiedot.  

2.3 Seuraukset tiedonantovelvollisuuden laimin-
lyönnistä  

Jos Asiakas on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei 
voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt tiedonantovelvollisuu-
tensa, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai se 
voidaan evätä. Harkittaessa onko korvausta alennettava 
tai se evättävä, otetaan huomioon, mikä merkitys seikalla, 
jota Asiakkaan antama väärä tai puutteellinen tieto kos-
kee, on ollut vahingon syntymiseen. Lisäksi otetaan huo-
mioon Asiakkaan teon tahallisuus tai huolimattomuuden 
laatu sekä olosuhteet muutoin.  
Jos Asiakas on täyttäessään edellä mainittua velvollisuut-
taan menetellyt vilpillisesti, Sopimus ei sido Vakuutusyh-
tiötä. Vakuutusyhtiöllä on oikeus pitää suoritetut Vakuu-
tusmaksut, vaikka Vakuutus raukeaisi.  

3 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLO  
Vakuutus tulee voimaan, kun uusi ajoneuvo, jonka lea-
singsopimukseen Vakuutus on liitetty, rekisteröidään en-
simmäisen kerran, jollei erityisestä alkamisajankohdasta 
ole osapuolten kesken kirjallisesti muuta sovittu.  
Mikäli Vakuutus liitetään aiemmin rekisteröidyn ajoneu-
von leasingsopimukseen, Vakuutus tulee voimaan alkaen 
päivästä, jona Vakuutus liitetään ajoneuvon leasingsopi-
mukseen ja josta osapuolet ovat keskenään sopineet, ei 
kuitenkaan aiemmin kuin alkaen päivästä, jolloin Asiakas 
on hakenut Vakuutusta. 
Jos kuitenkin on erityisiä syitä, esimerkiksi Asiakkaan ai-
kaisempien Vakuutusmaksujen laiminlyönti, Vakuutusyh-
tiön vastuu Vakuutuksesta alkaa vasta, kun ensimmäistä 
Vakuutuskautta koskeva maksu on suoritettu.  
Vakuutus on ensimmäisen Vakuutuskauden päätyttyä 
voimassa yhden Vakuutuskauden kerrallaan, jollei Va-
kuutusta irtisanota näiden Yleisten Ehtojen mukaisesti. 
Vakuutus voi päättyä myös kohdissa 4.2 tai 15 mainituista 
syistä.  

4 VAKUUTUSMAKSU  

4.1 Vakuutusmaksun maksaminen  
Vakuutusmaksu on ilmoitettu leasingsopimuksessa ja 
Asiakas maksaa Vakuutusmaksun Vakuutuksenottajalle 
leasingsopimuksen maksun yhteydessä edelleen tilitettä-
väksi Vakuutusyhtiölle. 
Määräaikaisen Vakuutuksen Vakuutusmaksu on suoritet-
tava ennen Vakuutuksen voimaantuloa. Vakuutusmaksun 
suorittaminen on Vakuutusyhtiön vastuun alkamisen 
edellytys. Määräaikaisen Vakuutuksen vähimmäismaksu 
on 1 kuukauden Vakuutusmaksua vastaava summa. 
Jos maksu ei riitä kaikkien Vakuutusyhtiön Vakuutusmak-
susaatavien maksamiseen, on Vakuutuksenottajalla oi-
keus määrätä, mitä Vakuutusmaksusaatavia maksulla ly-
hennetään.  

4.2 Vakuutusmaksun myöhästyminen 
Jos Vakuutusmaksua ei ole suoritettu kohdan 4.1 mukai-
sesti, Vakuutusyhtiöllä on oikeus irtisanoa Vakuutus päät-
tyväksi 14 päivän kuluttua irtisanomista koskevan ilmoi-
tuksen lähettämisestä.  
Jos Vakuutusmaksu suoritetaan ennen irtisanomisajan 
päättymistä, Sopimus ei kuitenkaan pääty irtisanomisajan 
kuluttua. Vakuutusyhtiö mainitsee tästä mahdollisuudesta 
irtisanomista koskevassa ilmoituksessa.  

4.3 Viivästyneen Vakuutusmaksun maksaminen  
Jos Vakuutusmaksu maksetaan sen jälkeen, kun Sopi-
mus on päättynyt, Vakuutus on uudelleen voimassa mak-
sun saamista seuraavasta päivästä alun perin sovitun Va-
kuutuskauden loppuun asti.  
Jos Vakuutusyhtiö ei kuitenkaan halua saattaa päätty-
nyttä Sopimusta uudelleen voimaan, Vakuutusyhtiö il-
moittaa 14 päivän kuluessa Vakuutusmaksun vastaanot-
tamisesta, ettei se suostu ottamaan maksua vastaan.  
Vakuutusyhtiö palauttaa vastaanottamattoman Vakuutus-
maksun, mutta Vakuutusyhtiö voi vähentää palautuksen 
saajan maksamattomat erääntyneet Vakuutusmaksut ja 
muut Vakuutusyhtiön erääntyneet riidattomat saatavat 
palautettavasta Vakuutusmaksusta yleisten kuittausedel-
lytysten mukaisesti.  

4.4 Vakuutusmaksun muuttuminen 
Vakuutusyhtiöllä on oikeus muuttaa Vakuutusmaksua va-
kuutuskauden vaihtuessa Vakuutuksesta korvattujen Va-
hinkojen, yleisen kustannustason muuttumisen tai 
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viranomaisten mahdollisesti asettamien muutosten mu-
kaisesti. 
Vakuutuksesta korvattujen Vahinkojen perusteella Va-
kuutusmaksua voidaan korottaa 20 %, mikäli Vakuutuk-
sesta on korvattu liikennevakuutuksen alainen Vahinko 
tai kaskovakuutuksen alainen kolarointi-, eläinvahinko-, 
palo-, varkaus- tai ilkivaltavahinko kahdesti yhden vakuu-
tuskauden aikana tai kolmesti leasingsopimuksen voi-
massaoloaikana. Yksi Vakuutustapahtuma, johon voi si-
sältyä liikenne- tai kaskovahinko, lasketaan tässä kohdin 
yhdeksi vahingoksi. Muutos kohdistuu liikenne- ja kasko-
vakuutuksen maksuun riippumatta, mistä vakuutuksesta 
korvaus on suoritettu. 

4.5 Vakuutusmaksun palauttaminen vakuutuksen 
päättyessä 

Asiakas on velvollinen maksamaan Vakuutusmaksut ko-
konaisuudessaan siltä ajalta, jolloin Vakuutusyhtiön vas-
tuu on ollut voimassa. Vakuutusyhtiö palauttaa Asiakkaan 
mahdollisesti jo suorittamat Vakuutusmaksut siltä ajalta, 
jolloin Vakuutusyhtiön vastuu ei ole voimassa. Palautet-
tava Vakuutusmaksu on kuukausittaisesta Vakuutusmak-
susta laskettu kyseisen kuukauden päiväkohtainen 
summa kerrottuna päivien lukumäärällä.  
Vakuutusmaksua ei kuitenkaan palauteta erikseen, jos se 
on vähemmän kuin 8 €.  
Vakuutusmaksua ei palauteta, jos Asiakas on menetellyt 
vilpillisesti kohdassa 5.2 tarkoitetussa tilanteessa. 

5 JATKUVA TIEDONANTOVELVOLLISUUS 

5.1 Vakuutusyhtiö  
Sopimuksen solmimisen jälkeen Vakuutusyhtiö toimittaa 
Asiakkaalle tiedot vakuutuksen keskeisestä sisällöstä ja 
vakuutusehdot.  
Vakuutusyhtiö lähettää Asiakkaalle vuosittain tiedon mah-
dollisista muutoksista Vakuutusmaksussa ja vakuutuseh-
doissa, sekä muista sellaisista Vakuutusta koskevista sei-
koista, joilla on Asiakkaalle ilmeistä merkitystä.  

5.2 Asiakas 
Asiakkaan tulee ilmoittaa viipymättä Vakuutusyhtiölle So-
pimusta päätettäessä ilmoitetuissa olosuhteissa tai Sopi-
mukseen merkityssä asiantilassa Vakuutuskauden ai-
kana tapahtuneesta olennaisesta vahingonvaaraa tai Va-
kuutusyhtiön riskiä muutoin olennaisesti lisäävästä muu-
toksesta, jota Vakuutusyhtiön ei voida katsoa ottaneen lu-
kuun Sopimusta päätettäessä.  
Esimerkkejä muutoksista, joista Asiakkaan tulee ilmoit-
taa:  
• Ajoneuvon käyttötarkoituksen muutos, esimerkiksi 

yksityiskäyttöisestä luvanvaraiseen tai vuokraus-
käyttöön; 

• Merkittävä muutos ajoneuvolla kuljetettavissa ta-
varoissa tai aineissa; 

• Ajoneuvon rakenteen tai moottorin tehon olennai-
nen muutos; 

• Ajoneuvon arvoon tai käyttöön olennaisesti vaikut-
tavan lisälaitteen (esimerkiksi nostimen) asennus; 
tai 

• Ajoneuvon kotipaikan tai asuinmaan lyhytaikai-
nenkin muutos. 

Jos Asiakas on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei 
voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt ilmoittaa vaaran li-
sääntymisestä, voidaan korvausta alentaa tai se voidaan 
evätä. Korvauksen alentamista tai epäämistä harkitta-
essa otetaan huomioon, mikä merkitys vahingonvaaraa 

lisänneellä muuttuneella olosuhteella on ollut vahingon 
syntymiselle. Lisäksi otetaan huomioon Asiakkaan teon 
tahallisuus tai huolimattomuuden laatu sekä olosuhteet 
muutoin.  

6 SUOJELUOHJEET JA 
PELASTAMISVELVOLLISUUS 

6.1 Yleistä 
Asiakkaan tulee noudattaa Suojeluohjeita.  
Vakuutustapahtuman sattuessa tai välittömästi uhatessa 
Asiakkaan tulee kykyjensä mukaan huolehtia vahingon 
torjumisesta tai rajoittamisesta. Jos Vahinko on ulkopuo-
lisen aiheuttama, Asiakkaan tulee ryhtyä tarpeellisiin toi-
miin Vakuutusyhtiön oikeuden säilyttämiseksi vahingon 
aiheuttajaa kohtaan.  
Asiakkaan on pyrittävä esimerkiksi selvittämään vahingon 
aiheuttajan henkilöllisyys. Jos Vahinko on aiheutettu ran-
gaistavalla teolla, Asiakkaan tulee viivytyksettä ilmoittaa 
asiasta poliisiviranomaiselle ja vaatia oikeudessa rikok-
sen tekijöille rangaistusta, jos Vakuutusyhtiön etu sitä 
vaatii. Asiakkaan tulee muutoinkin noudattaa Vakuutus-
yhtiön vahingon torjumiseksi ja rajoittamiseksi antamia 
ohjeita. Vakuutusyhtiö korvaa edellä mainitun pelastamis-
velvollisuuden täyttämisestä aiheutuneet kohtuulliset kus-
tannukset, vaikka vakuutusmäärä siten ylitettäisiinkin.  

6.2 Velvollisuuden laiminlyönti 
Jos Asiakas on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei 
voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt Suojeluohjeiden nou-
dattamisen taikka laiminlyönyt edellä kuvatun pelastamis-
velvollisuutensa tai jos Asiakkaan alkoholin tai huumaus-
aineen käyttö on vaikuttanut laiminlyöntiin, voidaan kor-
vausta alentaa tai se voidaan evätä.  
Korvauksen alentamista tai epäämistä harkittaessa ote-
taan huomioon, mikä merkitys Suojeluohjeen laiminlyön-
nillä on ollut vahingon syntymiselle. Lisäksi huomioon tu-
lee ottaa Asiakkaan teon tahallisuus ja huolimattomuuden 
laatu sekä olosuhteet muutoin. 

7 VAKUUTUSTAPAHTUMAN AIHEUTTAMINEN  
Vakuutusyhtiö on vastuusta vapaa Asiakasta kohtaan, 
joka on tahallisesti aiheuttanut Vakuutustapahtuman.  
Jos Asiakas on aiheuttanut Vakuutustapahtuman törke-
ällä huolimattomuudella, törkeällä liikenneturvallisuuden 
vaarantamisella tai jos Vakuutetun alkoholin tai huumaus-
aineiden käyttö on vaikuttanut Vakuutustapahtumaan tai 
jos ajoneuvoa on käytetty rikolliseen tarkoitukseen, voi-
daan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai evätä se.  
Jos ajoneuvon kuljettaja on kuljettanut ajoneuvoa Vakuu-
tustapahtuman sattuessa sellaisessa tilassa, että hänen 
verensä alkoholipitoisuus on ajon aikana tai sen jälkeen 
vähintään 1,2 promillea tai että hänellä on vähintään 0,53 
milligrammaa alkoholia litrassa uloshengitysilmaa, tai hä-
nen kykynsä tehtävän vaatimiin suorituksiin on tuntuvasti 
huonontunut muun huumaavan aineen kuin alkoholin vai-
kutuksesta taikka alkoholin ja muun huumaavan aineen 
yhteisvaikutuksesta, suoritetaan Vakuutuksesta kor-
vausta vain siltä osin kuin muut olosuhteet ovat vaikutta-
neet Vakuutustapahtumaan. 
Jos ajoneuvon kuljettaja on kuljettanut ajoneuvoa Vakuu-
tustapahtuman sattuessa sellaisessa tilassa, että hänen 
verensä alkoholipitoisuus on ajon aikana tai sen jälkeen 
vähintään 0,5 promillea tai että hänellä on vähintään 0,22 
milligrammaa alkoholia litrassa uloshengitysilmaa, tai hä-
nen kykynsä tehtävän vaatimiin suorituksiin on huonontu-
nut muun huumaavan aineen kuin alkoholin vaikutuk-
sesta taikka alkoholin ja muun huumaavan aineen yhteis-
vaikutuksesta, voidaan Vakuutuksesta suoritettavaa 
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korvausta alentaa sen mukaan, mikä oli hänen osuutensa 
Vakuutustapahtumaan. 
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 Asiakkaasta tai muusta Vakuute-
tusta, suhteessa Vakuutustapahtuman aiheuttamiseen, 
Suojeluohjeiden noudattamiseen tai pelastamisvelvolli-
suudesta, sovelletaan vastaavasti henkilöön, joka 
• Asiakkaan tai muun Vakuutetun suostumuksella 

on vastuussa vakuutuksen kohteena olevasta ajo-
neuvosta;  

• Hallinnoi ajoneuvoa yhdessä Asiakkaan tai muun 
Vakuutetun kanssa ja käyttää sitä yhdessä hänen 
kanssaan; tai  

• Asuu Asiakkaan tai muun Vakuutetun kanssa yh-
teisessä taloudessa ja käyttää vakuutettua ajo-
neuvoa yhdessä hänen kanssaan.  

Mitä edellä on sanottu Asiakkaasta tai muusta Vakuute-
tusta, kun kysymys on Suojeluohjeiden noudattamisesta, 
sovelletaan vastaavasti henkilöön, jonka tehtävänä Va-
kuutuksenottajaan olevan työ- tai virkasuhteen perus-
teella on huolehtia Suojeluohjeen noudattamisesta.  

9 SYYNTAKEETTOMUUS JA PAKKOTILA  
Vakuutusyhtiö ei vastuusta vapautuakseen tai sen rajoit-
tamiseksi vetoa kohtiin 5.2, 6 tai 7, jos Vakuutettu aiheut-
taessaan vaaran lisääntymisen tai Vakuutustapahtuman 
tai laiminlyödessään Suojeluohjeen noudattamisen taikka 
pelastamisvelvollisuuden  
• Oli 12 vuotta nuorempi tai sellaisessa mielenti-

lassa, ettei häntä olisi voitu tuomita rangaistuk-
seen rikoksesta; tai 

• Toimi henkilön tai omaisuuden vahingoittumisen 
ehkäisemiseksi sellaisissa olosuhteissa, että lai-
minlyönti tai toimenpide oli puolustettavissa.  

Mitä tässä kohdassa on sanottu Vakuutetusta, sovelle-
taan myös kohdan 8 perusteella samaistettavaan henki-
löön.  

10 KORVAUSMENETTELY  

10.1 Korvauksen hakijan velvollisuudet  
Korvauksen hakijan on annettava Vakuutusyhtiölle sellai-
set asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen Vakuutusyhtiön 
vastuun selvittämiseksi. Tällaisia asiakirjoja ja tietoja ovat 
esimerkiksi ne, joiden avulla voidaan todeta, onko Vakuu-
tustapahtuma sattunut, kuinka suuri Vahinko on syntynyt 
ja kenelle korvaus on suoritettava. Korvauksen hakija on 
velvollinen hankkimaan omalla kustannuksellaan ne sel-
vitykset, 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 vilpil-
lisesti antanut Vakuutusyhtiölle vääriä tai puutteellisia tie-
toja, joilla on merkitystä Vakuutustapahtuman ja Vakuu-
tusyhtiön vastuun selvittämisen kannalta, voidaan kor-
vausta alentaa tai se evätä sen mukaan, kuin olosuhteet 
huomioon ottaen on kohtuullista.  
Vakuutetun tulee mahdollisuuksiensa mukaan osallistua 
vahingon selvittelyyn sekä myötävaikuttaa vahingon to-
dellisen syyn ja aiheuttajan saamiseen selville. 

Vakuutettu ei saa poistumalla vahinkopaikalta, nautti-
malla vahingon jälkeen alkoholia tai huumausaineita 
taikka muulla tavoin vaikeuttaa vahingon selvittämistä.  
Vakuutusyhtiölle on varattava tilaisuus tarkastaa vaurioi-
tunut omaisuus ennen kuin sitä ryhdytään korjaamaan tai 
hävittämään.  

10.2 Korvausoikeuden vanhentuminen  
Vakuutuskorvausta on haettava Vakuutusyhtiöltä 1 vuo-
den kuluessa siitä, kun korvauksen hakija on saanut tie-
tää Vakuutuksen voimassaolosta, Vakuutustapahtu-
masta ja aiheutuneesta Vahingosta. Korvausta on joka ta-
pauksessa haettava viimeistään 10 vuoden kuluttua Va-
kuutustapahtuman sattumisesta.  
Korvausvaatimuksen esittämiseen rinnastetaan ilmoituk-
sen tekeminen Vakuutustapahtumasta. Jos korvausvaati-
musta ei esitetä edellä mainitussa ajassa, korvauksen ha-
kija menettää oikeutensa korvaukseen.  

10.3 Vakuutusyhtiön velvollisuudet  
Vakuutustapahtuman sattumisen jälkeen Vakuutusyhtiö 
antaa korvauksen hakijalle, kuten esimerkiksi Vakuute-
tulle ja mahdolliselle edunsaajalle, tietoja Vakuutuksen si-
sällöstä ja korvauksen hakemismenettelystä. Korvauksen 
hakijalle mahdollisesti annetut ennakkotiedot tulevasta 
korvauksesta, korvausmäärästä tai korvauksen suoritta-
mistavasta eivät vaikuta Sopimuksen mukaiseen suori-
tusvelvollisuuteen.  
Vakuutusyhtiö suorittaa Vakuutustapahtumasta johtuvan 
Sopimuksen mukaisen korvauksen tai ilmoittaa, ettei kor-
vausta suoriteta, joutuisasti ja viimeistään 30 päivän ku-
luttua siitä, kun se on saanut vastuunsa selvittämisen 
kannalta tarpeelliset asiakirjat ja tiedot. Jos korvauksen 
määrä ei ole riidaton, Vakuutusyhtiö suorittaa kuitenkin 
edellä mainitussa ajassa korvauksen riidattoman osan. 
Vakuutusyhtiö maksaa viivästyneelle korvaukselle korko-
laissa (633/82) säädettyä viivästyskorkoa.  

10.4 Kuittausoikeus 
Vakuutusyhtiöllä on oikeus kuitata kaikki maksamattomat 
ja erääntyneet Vakuutusmaksut ja muut erääntyneet rii-
dattomat saatavat Vakuutusyhtiölle, jotka liittyvät Vakuu-
tukseen, Vakuutetulle suoritettavasta korvauksesta, yleis-
ten kuittausedellytysten mukaisesti.  

11 VAKUUTUSKORVAUS  

11.1 Ylivakuutus ja rikastumiskielto  
Omaisuus tai etuus on ylivakuutettu, jos Sopimukseen 
merkitty vakuutusmäärä on merkittävästi vakuutetun 
omaisuuden tai etuuden oikeaa arvoa suurempi. Vakuu-
tusyhtiö ei korvaa ylivakuutetulle omaisuudelle tai etuu-
delle sattuneen Vakuutustapahtuman johdosta enempää 
kuin vahingon kattamiseksi tarvittavan määrän. Jos kui-
tenkin vakuutusmäärä olennaisesti perustuu Vakuutusyh-
tiön tai sen edustajan antamaan arvioon, korvaus suorite-
taan vakuutusmäärän mukaisena, paitsi milloin Asiak-
kaan tai muun Vakuutetun tahallisesti antamat väärät tai 
puutteelliset tiedot olivat vaikuttaneet arvioon.  

11.2 Alivakuutus 
Omaisuus tai etuus on alivakuutettu, jos 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 Va-
kuutusyhtiön antamaan arvioon, korvaus suoritetaan 
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vahingon määräisenä, kuitenkin enintään vakuutusmää-
rän mukaisena.  

12 MUUTOKSENHAKU VAKUUTUSYHTIÖN 
PÄÄTÖKSEEN  

12.1 Yleistä 
Vakuutuksenottajalla tai korvauksenhakijalla on käytettä-
vissään eri keinoja saadakseen muutosta Vakuutusyhtiön 
päätökseen. Hänellä on oikeus nostaa kanne Vakuutus-
yhtiötä vastaan. Ennen sitä hän voi kysyä neuvoa ja opas-
tusta Vakuutus- ja rahoitusneuvonnasta (FINE) tai pyytää 
ratkaisusuositusta FINE:n yhteydessä toimivasta vakuu-
tuslautakunnasta. Lautakuntakäsittely ei estä kanteen 
nostamista. Sen sijaan lautakunnat eivät ota käsiteltäväk-
seen asiaa, joka on käsitelty oikeudessa tai on siellä vi-
reillä.  

12.2 Itseoikaisu  
Jos Vakuutuksenottaja tai korvauksenhakija epäilee vir-
hettä Vakuutusyhtiön korvauspäätöksessä tai muussa 
Vakuutusyhtiön päätöksessä, hänellä on oikeus saada lä-
hempää 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 Va-
kuutusyhtiön päätökseen, hän voi panna vireille kanteen 
Vakuutusyhtiötä vastaan. Kanne voidaan panna vireille 
joko asianosaisen Suomessa olevan kotipaikan käräjäoi-
keudessa tai Vakuutusyhtiön kotipaikan taikka vahinko-
paikan 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 kan-
teen nostamiseen ei enää ole.  

13 VAKUUTUKSENANTAJAN 
TAKAUTUMISOIKEUS  

13.1 Kolmatta henkilöä kohtaan 
Vakuutetun oikeus vahingonkorvaukseen vahingosta kor-
vausvastuussa olevalta kolmannelta henkilöltä siirtyy Va-
kuutusyhtiölle sen suorittamaan korvausmäärään saakka.  
Jos vahingon on aiheuttanut luonnollinen henkilö yksityis-
henkilönä, työntekijänä, virkamiehenä tai näihin vahin-
gonkorvauslain 3 luvun 1 §:n mukaan rinnastettavana 
henkilönä, syntyy Vakuutusyhtiölle takautumisoikeus ky-
seistä henkilöä kohtaan vain, jos tämä on aiheuttanut va-
hingon tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta tai 
jos hän on korvausvastuussa huolimattomuudestaan riip-
pumatta.  
Takautumisoikeus syntyy edellä sanotusta riippumatta 
sitä kohtaan, joka on aiheuttanut vahingon:  
• Huolimattomuudesta ajettaessa luvattomasti käyt-

töönotetulla ajoneuvolla;  
• Kuljettaessaan ajoneuvoa 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 ajoneuvoa muuten alkoholin tai 
muun huumaavan aineen kuin alkoholin vaikutuk-
sen alaisena tai alkoholin ja muun huumaavan ai-
neen yhteisvaikutuksen alaisena niin, että hänen 

kykynsä virheettömiin suorituksiin oli tuntuvasti 
huonontunut; tai 

• Tahallaan tai törkeällä tuottamuksella ajoneuvon 
omistajana, haltijana, kuljettajana tai matkusta-
jana.  

13.2 Vakuutettua kohtaan 
Vakuutusyhtiö saa vaatia kohdassa 13.1 mainittujen tilan-
teiden lisäksi suorittamansa korvauksen tai sen osan ta-
kaisin siltä Vakuutetulta tai Vakuutettuun kohdan 8 mu-
kaan samastetulta henkilöltä, joka on aiheuttanut vakuu-
tustapahtuman (kohta 7) tai laiminlyönyt alla mainittujen 
kohtien mukaisen velvollisuuden:  
• Kohta 2.2 (tiedonantovelvollisuus ennen Sopimuk-

sen 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 vas-
tuusta vapaa tai oikeutettu epäämään korvauksen. Jos 
korvausta olisi edellä mainittujen kohtien mukaisesti alen-
nettu, Vakuutusyhtiö saa vaatia takaisin alennusta vas-
taavan osan korvauksesta.  

14 SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN  

14.1 Sopimusehtojen muuttaminen Vakuutus-
kauden aikana  

Vakuutusyhtiö on oikeus Vakuutuskauden aikana muut-
taa Vakuutusmaksua tai muita sopimusehtoja vastaa-
maan uusia olosuhteita, jos  
• Asiakas on laiminlyönyt kohdassa 2.2 kuvatun tie-

donantovelvollisuutensa; tai  
• Asiakkaan Vakuutusyhtiölle Sopimusta päätettä-

essä ilmoittamissa olosuhteissa tai Sopimukseen 
merkityssä asiantilassa on Vakuutuskauden ai-
kana tapahtunut kohdassa 5.2 tarkoitettu muutos.  

Vakuutusyhtiö lähettää ilman aiheetonta viivytystä saatu-
aan tiedon edellä mainitusta seikasta ilmoituksen siitä, mi-
ten ja mistä ajankohdasta Vakuutusmaksu tai muut sopi-
musehdot muuttuvat. Ilmoituksessa mainitaan, että 
Asiakkaalla on oikeus irtisanoa vakuutus.  

14.2 Sopimusehtojen muuttaminen vakuutus-
kauden vaihtuessa   

Vakuutusyhtiöllä on oikeus Vakuutuskauden vaihtuessa 
muuttaa Vakuutusmaksua tai muita sopimusehtoja.  
Jos Vakuutusyhtiö tekee vakuutukseen edellä kuvattuja 
muutoksia, lähettää se Asiakkaalle ilmoituksen siitä, mi-
ten Vakuutusmaksu tai muut sopimusehdot muuttuvat. Il-
moituksessa mainitaan, että Asiakkaalla on oikeus irtisa-
noa Sopimus. Muutos tulee voimaan sen Vakuutuskau-
den alusta lukien, joka ensiksi seuraa 1 kuukauden kulut-
tua ilmoituksen lähettämisestä. 

15 SOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN  

15.1 Vakuutusyhtiön irtisanomisoikeus 
Vakuutusyhtiöllä on oikeus irtisanoa Sopimus, mikäli 
Asiakas laiminlyö noudattaa Sopimuksen ehtoja. Vakuu-
tusyhtiö voi näissä tilanteissa irtisanoa Sopimuksen päät-
tyväksi välittömästi, ei kuitenkaan aikaisemmin kuin 1 
kuukauden kuluttua irtisanomisilmoituksen antamisesta. 
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15.2 Asiakkaan oikeus irtisanoa Sopimus  
Asiakkaalla on oikeus irtisanoa Sopimus milloin tahansa 
Vakuutuskauden aikana ottamalla leasingsopimuksen 
edellyttämä vakuutus toisesta vakuutusyhtiöstä. Irtisano-
minen on ilmoitettava kirjallisesti. Muu irtisanominen on 
mitätön. Irtisanomisoikeutta ei kuitenkaan ole, jos määrä-
aikaisen vakuutuksen voimassaoloaika on lyhyempi kuin 
30 päivää.  

15.3 Vakuutuksen päättyminen automaattisesti 
Vakuutus päättyy, kun leasingsopimus päättyy eikä Asia-
kas ole enää ajoneuvon haltija. 

16 KOLMANNEN HENKILÖN OIKEUDET  

16.1 Muut Vakuutetut  
Vakuutus on voimassa ajoneuvon omistajan, omistuksen-
pidätysehdoin ajoneuvon ostaneen, panttioikeuden ja pi-
dätysoikeuden haltijan sekä muutoinkin sen hyväksi, jo-
hon ajoneuvoa koskeva vaaranvastuu kohdistuu.  

16.2 Vakuutetun asema vakuutustapahtuman satut-
tua  

Vakuutusyhtiö vetoaa korvauksen alentamiseksi tai epä-
ämiseksi edellisessä kohdassa tarkoitettua Vakuutettua 
kohtaan toisen Vakuutetun tiedonantovelvollisuuden 
(kohta 2.2) tai vaaran lisääntymisestä (kohta 5.2) ilmoitta-
misen laiminlyöntiin vain, jos kohdassa 16.1 tarkoitettu 
Vakuutettu ennen Vakuutustapahtumaa tiesi tai hänen 
olisi pitänyt tietää toisen Vakuutetun menettelystä.  
Kullakin Vakuutetulla on oikeus Vakuutustapahtuman joh-
dosta suoritettavaan korvaukseen. Vakuutuksenottaja 
saa kuitenkin Vakuutettua sitovasti neuvotella Vakuutus-
yhtiön kanssa sekä nostaa korvauksen, paitsi, jos Vakuu-
tettu on Sopimuksessa nimeltä mainittu, tai hän on ilmoit-
tanut itse valvovansa oikeuttaan, taikka kysymys on kiin-
nityksenhaltijan oikeudesta saada maksu korvauksesta.  

16.3 Etuoikeus saada maksu korvauksesta  
Jos omaisuutta koskeva Vakuutus on voimassa henkilön 
hyväksi, jolla on saatavan vakuudeksi panttioikeus omai-
suuteen, 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 korvauk-
sesta on voimassa mitä kiinnityksenhaltijan oikeudesta 
vakuutuskorvaukseen on säädetty.  

16.4 Vahinkoa kärsineen oikeus korvaukseen  
Vahinkoa kärsineellä on vastuuvakuutuksessa oikeus 
vaatia vakuutusehtojen mukainen korvaus suoraan Va-
kuutusyhtiöltä, jos Vakuutettu on asetettu konkurssiin tai 
on muutoin maksukyvytön.  
Jos Vakuutusyhtiölle esitetään korvausvaatimus, Vakuu-
tusyhtiö ilmoittaa tästä Vakuutetulle ilman aiheetonta vii-
vytystä sekä varaa hänelle tilaisuuden esittää selvitystä 
vakuutustapahtumasta. Vakuutetulle lähetetään myös 
tieto asian myöhemmästä käsittelystä. Jos Vakuutusyhtiö 
hyväksyy vahinkoa kärsineen korvausvaatimuksen, hy-
väksyminen ei sido Vakuutettua.  

16.5 Vahinkoa kärsineen muutoksenhakuoikeus  
Vahinkoa kärsineellä on oikeus nostaa Vakuutusyhtiön 
korvauspäätöksen johdosta kanne Vakuutusyhtiötä vas-
taan tai kysyä neuvoa ja opastusta Vakuutus- ja rahoitus-
neuvonnasta (FINE) tai pyytää ratkaisusuositusta FINE:n 
yhteydessä toimivasta vakuutuslautakunnasta Kohdan 12 
mukaisesti.   

17 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.  

18 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 
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