Euro Insurances DAC
Päättymisturvan vakuutusehdot
Voimassa 1.4.2021 alkaen

Päättymisturva on täydentävä lisäturva Euro Insurances DAC:n (”Vakuutusyhtiö”) solmiman Ryhmävakuutussopimuksen (”Sopimus”) alaisiin täyskaskovakuutuksiin. Nämä ehdot ovat olennainen osa Sopimusta.
Näissä ehdoissa käytetään Sopimuksen liitteenä olevien yleisten ehtojen (”Yleiset Ehdot”) määrittelemiä
käsitteitä, ellei näissä ehdoissa ole toisin määritelty.
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Päättymisturvan voimassaoloalue

Päättymisturvan voimassaoloalue on Suomi.
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Nimetty Kuljettaja:
•

irtisanoutuu Asiakkaan palveluksesta (huomioi
rajoitus Asiakkaan konsernin sisällä siirtymisestä);

•

menehtyy;

•

loukkaantuu tai sairastuu äkillisesti siten, että
joutuu jäämään sairaslomalle vähintään kuudeksi kuukaudeksi;

•

menettää ajo-oikeutensa terveydellisestä syystä
viranomaisen poisottamana; tai

•

jää palkattomalle perhevapaalle (äitiys-, vanhempain- tai hoitovapaa) yli kuudeksi kuukaudeksi yhtäjaksoisesti.

Päättymisturvan kohde

Päättymisturvan kohteena ovat Sopimuksen piirissä
olevat Ajoneuvot, joiden täyskaskovakuutukseen
päättymisturva on liitetty.

Päättymisturvasta korvataan myös tilanteessa, jossa
vakuutusyhtiö lunastaa Ajoneuvon vaurioitumisen tai
varkauden johdosta.

Päättymisturva on voimassa vain henkilö- tai pakettiautolle:

Yksi Vahinko kattaa vain yhden Ajoneuvon leasingsopimuksen päättymisen.

•

joka on rekisteröity yksityiskäyttöön Suomessa;

4.2

•

joka on LeasePlan Finland Oy:n huoltoleasingsopimuksella luovutettu Vakuutetun käyttöön;

•

jolla on ajoneuvorekisteriin haltijaksi merkitty pysyvä kuljettaja, jolla on Asiakkaan kanssa voimassa oleva vakituinen työsuhde (”Nimetty Kuljettaja”);

Yksittäisen uuden Ajoneuvon osalta Vahinko voidaan
korvata vasta, kun Ajoneuvon ensirekisteröinnistä ja
leasingsopimuksen alkamisesta on kulunut omavastuuaika.

•

jolla on voimassa oleva liikenne- ja täyskaskovakuutus Vakuutusyhtiöstä; ja

•

jonka leasingsopimukseen päättymisturva on liitetty.

Mikäli päättymisturva liitetään kesken leasingsopimuksen voimassaoloajan, Vahinko voidaan korvata
vasta, kun päättymisturvan alkamisesta on kulunut
omavastuuaika.
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Vakuutetut

Vakuutettu on Ajoneuvon (päättymisturvan kohde)
leasingsopimuksen mukainen vuokralle ottaja, josta
näissä ehdoissa käytetään nimitystä ”Asiakas”.
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Omavastuut

Päättymisturvassa noudatetaan omavastuuaikaa,
joka on kuusi kuukautta.

Mikäli leasingsopimus päätetään ennen kuin omavastuuaika on päättynyt, Vahinkoa ei korvata.
Jokaisen korvattavan Vahingon määrästä vähennetään euromääräinen omavastuu, joka on 500€.
4.3

Enimmäiskorvaus

Korvattavat kustannukset
Päättymisturvasta korvataan enintään:

4.1

Yleistä

Päättymisturvasta korvataan vakuutuksen kohteena
olevan jo rekisteröidyn Ajoneuvon leasingsopimuksen ennenaikaisesta päättämisestä Asiakkaalle aiheutuva leasingsopimuksen mukainen lisäveloitus
(”Vahinko”) näiden ehtojen mukaisesti, mikäli Ajoneuvo palautuu LeasePlan Finland Oy:lle ja leasingsopimus päätetään Asiakkaan aloitteesta ja syynä on
jokin seuraavista Asiakkaalle yllättäen ilmenneistä tekijöistä;

•

Vahinkoja kappalemäärä, joka vastaa 10 prosenttia Asiakkaan leasingautokannasta (LeasePlan Finland Oy:n rahoittamat Ajoneuvot laskettuna ajoneuvokannasta sen vuoden ajankohdan
mukaisesti, jolloin raja täyttyy) tai 5 kappaletta,
kumpi on korkeampi; ja

•

10.000€ yhtä Vahinkoa kohden.

4.4

Rajoitukset

•

Nimetyn Kuljettajan työsuhteen luonne Asiakkaan kanssa on muu kuin vakituinen ja täysipäiväinen;

•

Nimetty Kuljettaja irtisanoutuu Asiakkaan palveluksesta siirtyäkseen Asiakkaan kanssa samassa konsernissa olevan yrityksen työntekijäksi Suomessa, edellyttäen, että Nimetyllä Kuljettajalla on uudessa työssään oikeus samanarvoiseen autoetuun;

•

Ajoneuvolle Nimetty Kuljettaja menettää ajo-oikeutensa muusta kuin terveydellisestä syystä tai
ei omaa taikka ole alun perinkään omannut Suomen lain mukaista Ajoneuvon kuljettamiseen oikeuttavaa ajo-oikeutta;

Päättymisturvasta ei korvata:
•

Varsinaisen leasingsopimuksen ennenaikaisen
päättämisen lisäveloituksen lisäksi muita leasingsopimukseen tai sen päättymiseen liittyviä
kuluja, kuten leasingsopimuksen päättämisen
järjestelymaksu tai myyntipalkkio, ylikilometriveloitus, normaalista poikkeava kuluminen, vauriot, huoltokulut, leasingvuokra, ym.;

•

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

•

Ajoneuvon arvonalenemaa (esimerkiksi vauriokorjauksesta johtuvaa); tai

•

•

Sitä osaa Vahingosta, jonka katsotaan johtuneen Asiakkaasta tai Ajoneuvolle Nimetystä kuljettajasta aiheutuneesta viivästyksestä tietojen
toimittamisessa, asian sopimisessa tai muussa
Vahingon käsittelyyn liittyvässä asiassa.

Ajoneuvon ajokilometrimäärä leasingsopimuksen päättämisen hetkellä on enemmän kuin
10%, kuitenkin vähintään 10.000 km, suurempi,
kuin mitä leasingsopimuksessa on määritelty;

•

Ajoneuvoa ei ole huollettu valmistajan ja maahantuojan ohjeiden mukaisesti; tai

•

Ajoneuvon yleinen huolenpito on selvästi laiminlyöty johtaen Ajoneuvon arvon alenemiseen.

Päättymisturvasta ei korvata Vahinkoa, joka:
•

Johtuu perhevapaasta, joka alkaa vähemmän
kuin 9 kuukautta siitä hetkestä, kun päättymisturva on alkanut tai perhevapaan aloittavasta
kuljettajasta on tullut Ajoneuvon Nimetty Kuljettaja;

•

Johtuu Asiakkaan konkurssista tai muusta selvitystilaan asettamisesta;

•

Johtuu Ajoneuvon vaurioitumisesta tai varkaudesta, mutta vakuutusyhtiö ei lunasta Ajoneuvoa;

•

On seurausta leasingsopimuksesta, joka päätetään omavastuuajan kuluessa tai päättymisturvan päättymisen jälkeen;

•

Ilmoitetaan Vakuutusyhtiölle
päättymisen jälkeen;

•

On seurausta ydinvahingosta, sodasta, kapinasta, vallankumouksesta, terrorismista tai
muusta näiden kaltaisesta syystä; tai

•

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

päättymisturva

Päättymisturvasta ei makseta korvausta tilanteessa,
jossa:
•

Asiakas tai Ajoneuvolle Nimetty Kuljettaja on
päättymisturvan alkaessa ollut tietoinen tulevasta tapahtumasta, joka tulee aiheuttamaan
leasingsopimuksen päättämisen;
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4.5

Vahinkojen käsittely

Asiakkaan tulee toimittaa kirjallinen korvaushakemus
(vahinkoilmoitus) LeasePlan Finland Oy:lle välittömästi, kun Asiakas on saanut tiedon Vahingosta tai
tulevasta Vahingosta ja aina ennen Ajoneuvon palautusta.
Vakuutusyhtiö vapautuu korvausvastuusta maksamalla näiden ehtojen mukaisen korvauksen LeasePlan Finland Oy:lle tai Asiakkaalle.
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Asiakkaan tiedonantovastuu

Asiakkaan tulee aina Vahingon välttämiseksi, kustannusten alentamiseksi ja Vahingon selvittämiseksi:
•

Ilmoittaa LeasePlan Finland Oy:lle leasingsopimuksen kestoon vaikuttavista asioista välittömästi tiedon saatuaan; ja

•

Toimittaa Vahingon käsittelyn kannalta välttämättömät tiedot, mukaan lukien Nimetyn Kuljettajan terveydelliseen tilanteeseen ja työsuhteeseen liittyvät pyydetyt tiedot. (Selvyyden vuoksi
todettakoon, että päättymisturvan Vahingon käsittely ei edellytä terveyteen liittyviä yksityiskohtaisia tietoja, kuten mahdollisen sairauden laatuun liittyviä tietoja.)
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Vakuutusmaksu
voimassaoloaika

ja

vakuutuksen

Vakuutusyhtiöllä on oikeus muuttaa Asiakkaan vakuutusmaksua Yleisten Ehtojen ja maksumuutostaulukon mukaisesti.
Päättymisturva on voimassa Ajoneuvolla sinä aikana,
jolta Asiakas on maksanut vakuutusmaksun ja päättyy automaattisesti, kun leasingsopimus tai Ajoneuvon liikenne- ja kaskovakuutus Vakuutusyhtiössä
päätetään. Mikäli Asiakas päättää Ajoneuvon päättymisturvan ennen leasingsopimuksen päättymistä,
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laskutettua vakuutusmaksua ei palauteta ja päättymisturvasta ei tämän jälkeen korvata Vahinkoa. Päättymisturvaa ei voida uudelleen lisätä sellaisen Ajoneuvon leasingsopimukselle, jolla se on ollut, mutta
sittemmin poistettu.
Mikäli Ajoneuvo siirtyy Asiakkaan hallintaan käytettynä (leasingsopimuksen siirto), noudatetaan Ajoneuvon osalta omavastuuaikaa.
Vakuutuksen irtisanomisessa noudatetaan Yleisiä
Ehtoja.

