
LeasePlanin autovakuutus yksityisleasing-autoille 

Vakuutus sisältää kattavan täyskaskovakuutuksen sekä lakisääteisen liikennevakuutuksen. 
Vakuutukseen on mahdollista liittää lisäturvia sijaisauton ja lasivahingon kulujen varalta. 
Saatavilla on myös ainutlaatuinen päättymisturva yllättäen muuttuvan elämäntilanteen 
varalta. 

Taulukossa on kerrottu lyhyesti vakuutuksen sisällöstä ja omavastuuosuuksista. Täydelliset 
tiedot vakuutuksen kattavuudesta ja rajoituksista ovat vakuutusehdoissa. Tutustuthan 
vakuutusehtoihin huolella ennen vakuutuksen alkamista.  

Vakuutusmaksu laskutetaan osana leasingvuokraa ja maksun suuruus määräytyy 
leasingauton hintaluokan mukaan. 

 
Vakuutuksen sisältö  Omavastuu 

Kolarointivahingot 
Vakuutus kattaa törmäyksestä, iskusta tai muusta autoa äkillisesti ulkoapäin 
vahingoittaneesta syystä aiheutuneet vauriot.  
 

500 € 

Pysäköintivahingot 
Pysäköinnin aikana autolle koituneet, esimerkiksi tuntemattomaksi jääneen 
toisen auton aiheuttamat, vahingot kuuluvat kolarointivakuutuksen piiriin. 
 

500 € 

Luonnonilmiöiden aiheuttamat vahingot 
Myrskyvahingot kuten kaatuneen puun tai raekuuron aiheuttamat vauriot 
kuuluvat kolarointivakuutuksen piiriin. 
 

500 € 

Eläinvahingot 
Vakuutus kattaa vahingot, jotka aiheutuvat törmäämisestä mihin tahansa 
eläimeen. 
 

500 € 

Palovahingot 
Palovakuutuksesta korvataan vahinko, jonka on aiheuttanut irti päässyt 
tuli, salamanisku tai sähköpalo. 
 

500 € 

Varkaus- ja ilkivaltavahingot 
Vakuutus korvaa, jos auto varastetaan tai autoa vahingoitetaan ilkivalloin. 
 

500 € 

Lasivahingot 
Lasivakuutus kattaa aina lasin korjauksen eli niin sanotun kiveniskemän 
paikkauksen ilman omavastuuta. Vain lasin vaihdossa on omavastuu. 
 

500 € 

Oikeuskulut 
Oikeusturva kattaa auton käyttöön liittyviä oikeudenkäyntikuluja 
riitatilanteessa. Korvauksen yläraja on 10 000 euroa vahinkoa kohti. 
 

20% kuluista, 
kuitenkin vähintään 

200 € 

Rahoitusvakuutus 
Rahoitusvakuutuksesta maksetaan korvausta siltä osin, kuin sitä ei muutoin 
maksettaisi rahoitusyhtiölle täysimääräisenä. 
 

1500 € 

Leasingauton lunastusetu 
Mikäli auto vaurioituu niin pahoin, että se lunastetaan, vakuutus korvaa 
ajoneuvon arvon leasingyhtiölle. 
 

500 € 

Hinaus ja matkakulut 
Autopalveluvakuutus kattaa auton hinauskuluja sekä kuljettajan ja 
matkustajien ylimääräisiä matkakuluja, jos auto jättää tien päälle.  
 

Ei omavastuuta 



LeasePlan Tiepalvelu 
Saat avun kaikissa tilanteissa 24/7 tien päällä.  

Ei omavastuuta 

Vastuuturva ulkomaille 
Ulkopuolisille auton käytöstä ulkomaan matkalla aiheutuneet vahingot, 
joista kuljettaja on paikallisen lain mukaan henkilökohtaisesti vastuussa. 
 

Ei omavastuuta 

Liikennevakuutus 
Liikennevakuutuksesta korvataan onnettomuuden vastapuolen ajoneuvolle ja 
muulle omaisuudelle aiheutuneet vahingot sekä kaikkien osapuolten, myös oman 
auton kuljettajan ja matkustajien, henkilövahingot. 
 

Ei omavastuuta 

 

 

Vakuutus on saatavilla vain LeasePlan Finland Oy:n leasingsopimuksen yhteydessä. 
 
Vakuutus on voimassa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Virossa. Mikäli matkustat 
autolla muuhun maahan, ota yhteyttä LeasePlanin asiakaspalveluun hyvissä ajoin ennen 
matkaa. 
 
Vakuutuksen myöntävä vakuutusyhtiö 
Euro Insurances DAC (y-tunnus 2237272-9), joka on osa LeasePlan konsernia.  
 

Lisäturvavakuutukset Lisämaksu / kk 

Omavastuun pienennys 
Vakuutuksen omavastuu on mahdollista pienentää 500 eurosta 200 
euroon, koskien kolarointi-, eläinvahinko-, palo-, varkaus-, ilkivalta- ja 
lasivakuutusta. 
 

15 € 

Lasivakuutus 
Myös pelkän lasin vaihdon osuuden omavastuu on mahdollista 
pienentää 200 euroon. Lasin korjauksen omavastuu on edelleen 0 €. 

10 € 

Sijaisautovakuutus 
Vakuutus kattaa jopa c-luokan vuokra-auton vauriokorjauksen ajaksi 
2-30 päivää kestävissä korjauksissa ja teknisen vian korjauksen ajaksi 
1-30 päivää kestävissä korjauksissa. Sijaisautovakuutuksessa ei ole 
omavastuuta.  
 

 
12 € 

Päättymisturva 
Kattaa mahdollisia leasingsopimuksen ennenaikaisesta 
päättämisestä koituvia kuluja ehdoissa mainituissa tilanteissa, kuten 
työttömyyden tai vakavan sairastumisen yllättäessä. Vakuutuksen 
omavastuu on 500€. 
 

 
alkaen 15 €  


