
MITÄ  MITÄ  

Täydelliset sopimusta koskevat tiedot tuotteesta ovat vakuutusehdoissa.

Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä?
Päättymisturva on vapaaehtoinen kaskovakuutuksen lisäturva, joka korvaa vakuutetun ajoneuvon 
leasingsopimuksen ennenaikaiseen päättymiseen mahdollisesti liittyvät sopimusperusteiset lisäveloitukset.

Yritys: Euro Insurances DAC 

Päättymisturva
Vakuutusta koskevat tiedot sisältävä asiakirja

Tuote: Päättymisturva

ONKO PÄÄTTYMIS-  
TURVALLE MITÄÄN  
RAJOITTEITA?

Euro Insurances DAC on rekisteröity Irlannissa yritystunnuksella 222618
ja toimii Irlannin Keskuspankin valvonnan alaisuudessa (valtuutusnumero C33597)

PÄÄTTYMISTURVA
  KATTAA?
Päättymisturvasta korvataan leasingsopimuksen 
mukainen ajoneuvon vuokralle ottajan vastuulla 
oleva lisäveloitus sen päättyessä ennenaikaisesti 
johtuen tilanteista, joissa vakuutettu yllättäen:

irtisanotaan vakituisesta työstään

loukkaantuu tai sairastuu vakavasti

menehtyy, tai

menettää ajo-oikeutensa

Päättymisturvasta ei korvata lisäveloitusta, mikäli 

leasingsopimus päättyy muista kuin 
määritellyistä syistä, kuten esimerkiksi 
perhevapaan johdosta, ajoneuvon 
vaurioitumisesta tai varkaudesta tai 
takavarikoinnista 

päättynyt työsuhde on ollut muu kuin 
vakituinen ja täysipäiväinen 

ajo-oikeuden menetys johtuu muusta kuin 
terveydellisestä syystä tai sinulla ei ole 
koskaan ollutkaan ajo-oikeutta

olet ollut tietoinen leasingsopimuksen 
päättymiseen johtavasta seikasta jo 
päättymisturvan alkaessa 

tai olet muutoin olennaisesti rikkonut 
leasingsopimuksen ajoneuvoa koskevia 
käyttörajoituksia tai huoltovelvoitteita 

PÄÄTTYMISTURVA
EI KATA?

Muita leasingsopimuksen päättymiseen 
liittyviä kuluja, kuten huoltoja, vaurioita, 
leasingvuokraa, ylikilometriveloitusta, ym.

Ajoneuvoon liittyviä veroja

Ajoneuvon arvonalenemaa (esimerkiksi puut-
teellisesta korjauksesta johtuvaa) 



leaseplan.com

MISSÄ  
PÄÄTTYMISTURVA  
ON VOIMASSA?

MILLOIN  
PÄÄTTYMISTURVA  
ALKAA JA PÄÄTTYY?

Päättymisturva on voimassa Suomessa.

MITEN  
IRTISANON  
SOPIMUKSEN?

KUINKA JA  
MILLOIN SUORITAN 
MAKSUN?

•

•

•

MITKÄ  
OVAT  
VELVOITTEENI?

• Vakuutusmaksu on maksettava eräpäivään mennessä. 
•

• 
• 
•
 
 

Antaa tiedot leasingsopimuksen kestoon vaikuttavista tiedoista välittömästi saatuasi niistä tiedon.
Ilmoittaa olennaisista muutoksista tai puutteista päättymisturvaa koskevissa tiedoissa tai olosuhteissa.
Ilmoittaa korvaustilanteesta viipymättä ja antaa pyydetyt tiedot, mukaan lukien terveydelliseen tilanteeseen 
ja työsuhteeseen liittyvät tiedot korvausta hakiessa. 

 Vakuutusmaksu voidaan periä etukäteen.
• Vakuutusmaksu laskutetaan kuukausittaisen leasingvuokran yhteydessä ja maksuaika on leasingsopimuksen 

mukainen.

Päättymisturva on voimassa sinä aikana, jolta sitä koskeva vakuutusmaksu on maksettu, noudattaen 6 
kuukauden omavastuuaikaa.

Päättymisturva päättyy aina ajoneuvoa koskevan leasingsopimuksen päättyessä tai kun sen liikenne- ja 
kaskovakuutus päättyvät.

Päättymisturva voidaan päättää erikseen, mutta sitä ei voi uudelleen lisätä samalle ajoneuvolle.

Voin irtisanoa Päättymisturvan päättymään milloin tahansa tekemällä siitä etukäteen kirjallisen ilmoituksen 
Vakuutusyhtiölle. Päättymisturva päättyy aina kun irtisanon ajoneuvoa koskevan kaskovakuutuksen.


