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YLEISET SOPIMUSEHDOT 001 - 1.1.2023 

1. Eräiden vakuutussopimuksessa käytettyjen termien 
merkitys 

1.1. Vakuutussopimuksen osapuolet 

Vakuutuksenottaja ja vakuutusyhtiö ovat vakuutussopimuksen osapuolet. 

1.2. Vakuutuksenottaja 

Vakuutuksenottaja on se, joka on tehnyt vakuutusyhtiön kanssa vakuutussopimuksen. 

Kun kysymyksessä on vahinkotapahtuman aiheuttaminen, suojeluohjeiden noudattaminen tai 
pelastusvelvollisuuden noudattaminen, pidetään vakuutuksenottajana myös henkilöä, joka 

• vakuutuksenottajan suostumuksella on vastuussa vakuutuksen kohteena olevasta moottorikäyttöisestä 
tai hinattavasta ajoneuvosta, aluksesta taikka ilma-aluksesta 

• omistaa vakuutetun omaisuuden yhdessä vakuutuksenottajan kanssa ja käyttää sitä yhdessä hänen 
kanssaan 

• asuu vakuutetun kanssa yhteisessä taloudessa ja käyttää vakuutuksen kohdetta hänen kanssaan. 

Mitä jäljempänä on sanottu vakuutuksenottajasta, kun kysymys on suojeluohjeiden noudattamisesta, 
sovelletaan vastaavasti henkilöön, jonka tehtävänä vakuutuksenottajaan olevan työ- tai virkasuhteen 
perusteella on huolehtia suojeluohjeen noudattamisesta. 

Tämän kohdan määräyksiä on täydennetty kuljetusvakuuttamisaluekohtaisissa ehdoissa. 

1.3. Korvaukseen oikeutettu 

• vakuutettu 

• vakuutuksenottaja 

• pantti- tai pidätysoikeuden haltija 

• kiinnityksenhaltija 

• omaisuuden omistaja tai haltija 

• vahingonkärsinyt 

• se nimetty tai nimeämätön henkilö, jonka hyväksi vakuutusturva on voimassa. 

1.4. Kuluttajaan rinnastettava oikeushenkilö 

Kuluttajaan rinnastettava oikeushenkilö on vakuutussopimuslain 3 §:ssä tarkoitettu oikeushenkilö, joka 
huomioon ottaen hänen elinkeinotoimintansa tai muun toimintansa laatu ja laajuus sekä olosuhteet 
muutoin on vakuutusyhtiön sopijapuolena rinnastettavissa kuluttajaan. 

1.5. Yritysasiakas 

Yritysasiakkaalla tarkoitetaan vakuutuksenottajaa, joka ei ole vakuutussopimuslain 3 §:ssä tarkoitettu 
kuluttajaan rinnastettava oikeushenkilö. 
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1.6. Vakuutussopimus, vakuutuskirja, liite 

Vakuutussopimusasiakirja ja sen liitteenä olevat vakuutuskirjat yhdessä vakuutuksen ehtojen ja 
suojeluohjeiden kanssa määrittelevät vakuutussopimuksen sisällön. Vakuutuskirjat laaditaan 
vakuuttamisalueittain. Vakuutuskirjan sisältöä voidaan täydentää liitteellä. 

1.7. Vakuuttamisalue 

Vakuutussopimuksen vakuuttamisalueita ovat 

• moottoriajoneuvot 

• omaisuus 

• kuljetus 

• vastuu 

• keskeytys 

• sairaus, tapaturma ja matka 

• alus. 

1.8. Vakuutuksen kohde 

Vakuutuksen kohteena on omaisuus, korvausvastuu tai sovitut kustannukset tai liiketoiminnan tulos sen 
mukaan, kuin se merkitään vakuutuskirjaan. Vapaaehtoisessa sairaus-, tapaturma- ja 
matkustajavakuutuksessa vakuutuksen kohteena on henkilö. Kohteena voi olla myös muu vakuutuskirjaan 
merkitty etuus. 

1.9. Asiakkaan tunnusluku 

Asiakkaan tunnusluku on vakuutusmaksun määrittämisessä käytettävä tieto, jonka vakuutuksenottaja 
ilmoittaa ja joka merkitään vakuutuskirjaan. 

1.10. Vakuutusturva 

Vakuutusturva kattaa vakuutusehdoissa määritellyt vahinkotapahtumat ja liittyy vakuutuskirjaan 
merkittyyn vakuutuksen kohteeseen. 

1.11. Omavastuu 

Omavastuu merkitään vakuutussopimukseen tai vakuutuskirjaan. 

1.12. Vakuutussopimuksen ehdot 

Vakuutussopimukseen liittyvät seuraavat ehdot ja ohjeet: 

• yleiset sopimusehdot, jossa sovitaan mm. vakuutussopimuksen tekemisestä ja voimassa pitämisestä, 
korvauksen hakemisesta ja sen maksamisesta 

• maksuehdot, joissa sovitaan vakuutussopimuksen maksuerien lukumäärä, erien suuruus, korko ja muut 
vakuutusmaksun suorittamistapaan liittyvät asiat 

• vakuuttamisalueen ehdot, joissa sovitaan mm. vakuutusturvan voimassaolosta, indeksiehdoista, 
omavastuusta, korvaussäännöistä 

• vakuutusturvaehdot, joissa sovitaan mitä vakuutuksesta korvataan ja mitkä ovat rajoitukset 
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• erityisehdot, joissa vakuutusturvaehtojen korvauspiiriä laajennetaan, rajoitetaan tai joissa sovitaan 
muista vakuutusturvaan liittyvistä ehdoista 

• suojeluohjeet, joissa sovitaan vahinkojen ehkäisemiseen ja rajoittamiseen tähtäävistä 
suojelutoimenpiteistä. 

1.13. Vakuutuskausi 

Vakuutuskausi on sovittu ajanjakso, joka merkitään sopimukseen ja vakuutuskirjaan vakuutusturvan 
voimassaoloajaksi. 

1.14. Vuosieräpäivä 

Vuosieräpäivä on päivä, joka aloittaa vakuutuskauden. 

1.15. Seurantakausi 

Seurantakausi on se 12 kuukauden pituinen ajanjakso, joka päättyy enintään neljä kuukautta ennen 
vakuutuskauden alkua. 

1.16. Korvaussuhde 

Korvaussuhde on seurantakauden aikana maksettujen nettokorvausten ja maksettujen vakuutusmaksujen 
suhde. 

1.17. Nettokorvaus 

Nettokorvauksella tarkoitetaan vahingonkorvauksia, joista vähennetään vahinkotavaran myynnistä, 
takaisinhausta tai asiakkaan palauttamasta vahingonkorvauksesta saadut hyvitykset. 

2. Sopimuksen tekeminen ja voimassa pitäminen 

2.1. Vakuutussopimuksen sisältö 

Vakuutussopimuksessa ja siihen kuuluvassa vakuutuskirjassa yksilöidään sopijapuolet sekä ne, joiden etua 
vakuutussopimus koskee. Samoin sopimuksessa yksilöidään omavastuukäytäntö ja ne vakuutusehdot, 
joissa määritellään vakuutussopimuksen osapuolten oikeudet ja velvoitteet. 

Vakuuttamisaluekohtaisissa vakuutuskirjoissa mainitaan, mitä sovitaan 

• vakuutuksen kohteista 

• vakuutusturvan sisällöstä 

• vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden ylärajasta 

• vakuutusturvan voimaantulo- ja voimassaoloajasta ja päättymisajankohdasta 

• muista sopimukseen liittyvistä asioista. 

2.2. Vakuutussopimuksen voimaantulo 

Vakuutussopimus tulee voimaan, jollei muusta ajankohdasta ole erikseen sovittu, kun vakuutusyhtiö tai 
vakuutuksenottaja on antanut tai lähettänyt hyväksyvän vastauksen toisen sopijapuolen tarjoukseen. 
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Jos kuitenkin on erityisiä syitä, esimerkiksi vakuutuksenottajan aikaisempien vakuutusmaksujen 
laiminlyönti, vakuutuksenantajan vastuu alkaa vasta, kun ensimmäistä vakuutuskautta koskeva maksu on 
suoritettu. 

Näitä säännöksiä sovelletaan myös liikennevakuutusturvaan. 

2.3. Vakuutussopimuksen kesto 

Vakuutussopimus on jatkuva, ellei sitä sovita määräaikaiseksi. 

Jatkuva vakuutusturva on voimassa sovitun vakuutuskauden kerrallaan ja määräaikainen vakuutusturva 
sovitun ajan, ellei toinen sopijapuoli näiden ehtojen mukaisesti päätä vakuutussopimusta tai 
vakuutusturvaa. 

2.4. Tietojen antaminen vakuutussopimusta tehtäessä 

Vakuutuksenottajalla ja vakuutetulla on velvollisuus antaa oikeat ja täydelliset vastaukset vakuutusyhtiön 
esittämiin kysymyksiin, joilla voi olla merkitystä vakuutusyhtiön vastuun arvioimisen kannalta. 
Vakuutuksenottajan ja vakuutetun pitää lisäksi vakuutuskauden aikana ilman aiheetonta viivytystä oikaista 
vakuutusyhtiölle antamansa, vääriksi tai puutteellisiksi havaitsemansa tiedot. Tätä säännöstä sovelletaan 
myös liikennevakuutusturvaan. 

Jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu on täyttäessään tiedonantovelvollisuuttaan menetellyt vilpillisesti, 
vakuutussopimus ei sido vakuutusyhtiötä. 

Jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu on vahinkovakuutuksessa laiminlyönyt tiedonantovelvollisuutensa, 
korvausta voidaan alentaa tai se evätä. Jos vakuutusmaksu on vakuutuksenottajan tai vakuutetun antaman 
väärän tai puutteellisen tiedon takia sovittu pienemmäksi kuin se olisi ollut, jos oikea ja täydellinen tieto 
olisi annettu, otetaan korvausta alennettaessa huomioon sovitun vakuutusmaksun suhde 
vakuutusmaksuun, joka olisi peritty oikean ja täydellisen tiedon perusteella. 

Henkilövakuutuksessa vakuutusyhtiö on tiedonantovelvollisuuden laiminlyönnin johdosta vastuusta vapaa, 
jos se ei olisi lainkaan myöntänyt vakuutusta siinä tapauksessa, että oikeat ja täydelliset tiedot olisi 
annettu. Jos vakuutusyhtiö olisi myöntänyt vakuutuksen korkeampaa maksua vastaan tai muutoin toisilla 
ehdoilla, vakuutusyhtiön vastuu rajoittuu siihen, mikä vastaa sovittua vakuutusmaksua tai niitä ehtoja, joilla 
vakuutus olisi myönnetty. Tätä ehtokohtaa on täsmennetty sairaus-, tapaturma- ja 
matkavakuuttamisaluekohtaisissa ehdoissa. 

2.5. Asiakkaan tunnusluku vakuutusmaksun perusteena 

Kun vakuutusmaksu määräytyy tekijästä, joka muuttuu vakuutuskauden aikana, täytyy vakuutuksenottajan 
toimittaa vakuutusyhtiölle vakuutussopimusta voimaan saatettaessa ja uudistettaessa vakuutusmaksun 
laskemiseen tarvittavat tunnusluvut. 

Jos lopullinen maksu määräytyy veloitettua maksua suuremmaksi, on vakuutuksenottaja velvollinen 
maksamaan erotuksen. Jos lopullinen maksu on veloitettua pienempi, on vakuutusyhtiö velvollinen 
palauttamaan liikaa perityn määrän. 

Vakuutuksenottajan ilmoittama tunnusluku merkitään vakuutuskirjaan ja lisämaksun perimisessä tai 
palauttamisessa noudatettavat ehdot merkitään Maksuehtoon. 

Ellei vakuutuksenottaja lopullisen vakuutusmaksun laskemiseksi tai vakuutussopimuksen uudistamiseksi 
anna vakuutusyhtiölle pyydettyjä tietoja kuukauden kuluessa, on vakuutusyhtiöllä oikeus vahvistaa 
vakuutusmaksu kohtuulliseksi katsomaansa määrään. 

Vakuutusmaksun määrittämistä varten on vakuutusyhtiöllä oikeus saada tarvittavat tiedot 
vakuutuksenottajan kirjanpidosta ja muista käytetyistä tiedostoista. 
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2.6. Vakuutustietojen ylläpitäminen vakuutussopimuksen ollessa voimassa 

Jos vakuutusturvaa varten ilmoitetussa vakuutuksen kohteessa tapahtuu muutos, joka olennaisesti lisää 
vahingonvaaraa, on vakuutuksenottajan ilmoitettava siitä vakuutusyhtiölle etukäteen tai yllättävissä 
tilanteissa kahden viikon kuluessa vaaran lisääntymisestä. 

Ilmoittamisvelvollisuus koskee esimerkiksi toimialan muutosta, vakuutuksen kohteessa suoritettavia 
korjaus-, muutos- tai laajennustöitä tai kohteen käyttötarkoituksen muuttumista. Vakuutuksenottajan on 
ilmoitettava myös esimerkiksi vakuutetun ryhmän henkilömäärän muutoksesta ja siitä, jos vakuutettu 
oleskelee yli kuusi (6) kuukautta ulkomailla. Henkilön terveydentilassa tapahtuneet muutokset eivät 
edellytä ilmoittamista. 

Jos vakuutuksenottaja on vahinkovakuutuksessa laiminlyönyt tiedonantovelvollisuutensa, vakuutusyhtiöllä 
on oikeus alentaa korvausta tai evätä se kokonaan. Jos vakuutusmaksu on vakuutuksenottajan tai 
vakuutetun antaman väärän tai puutteellisen tiedon takia sovittu pienemmäksi kuin se olisi ollut, jos oikea 
ja täydellinen tieto olisi annettu, otetaan korvausta alennettaessa huomioon sovitun vakuutusmaksun 
suhde vakuutusmaksuun, joka olisi peritty oikean ja täydellisen tiedon perusteella. 

Henkilövakuutuksessa vakuutusyhtiö on ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnin johdosta vastuusta vapaa, jos 
se ei olisi pitänyt vakuutusta voimassa siinä tapauksessa, että ilmoitus 

olisi tehty. Jos vakuutusyhtiö olisi muuttanut vakuutusmaksua tai muita ehtoja, vakuutusyhtiön vastuu 
rajoittuu siihen, mikä vastaa sovittua vakuutusmaksua tai niitä ehtoja, joilla vakuutusta olisi jatkettu. 

2.7. Muutoksen tekeminen vakuutussopimuksen ollessa voimassa 

Vakuutuksenottajalla on mahdollisuus tehdä muutoksia vakuutussopimukseen vakuutuskauden aikana. 
Tämä edellyttää, että vakuutuksenottajalla on määräysvalta vakuutuksen kohteeseen. 

Kun vakuutusyhtiö saa tiedon muutoksesta, täytyy sen mahdollisimman pian ilmoittaa, miten muutokset 
vaikuttavat vakuutussopimukseen. 

Vakuutusyhtiöllä on oikeus periä muutosta vastaava vakuutusmaksu tai velvollisuus palauttaa muutosta 
vastaava osa vakuutusmaksua. 

Muutos astuu voimaan vakuutuksenottajan ja vakuutusyhtiön sopimasta ajankohdasta. 

2.8. Vakuutusmaksun suorittaminen 

Vakuutusmaksut on maksettava viimeistään sovittuina eräpäivinä. 

Mikäli eräpäivän ja laskun päiväyksen erotus on alle 30 vuorokautta, tulee vakuutusmaksu maksaa 30 
vuorokauden kuluessa laskun päiväyksestä. 

Vaikka jatkuvan vahinkovakuutussopimuksen tai -turvan vakuutusmaksua ei olisikaan suoritettu 
määräaikana, on vakuutussopimus voimassa seuraavaan vuosieräpäivään saakka. 

Poikkeuksena ovat tilanteet, joissa vakuutuskautta koskevan maksun suorittaminen on 
vakuutuksenantajan vastuun alkamisen edellytyksenä. Tästä tehdään merkintä maksukuittiin. 

Näitä säännöksiä sovelletaan myös liikennevakuutusturvaan. 

2.9. Viivästyskorko 

Jos vakuutusmaksua ei suoriteta määräaikana, peritään myöhästymisajalta vuotuista viivästyskorkoa 
korkolain mukaisesti. Tätä säännöstä sovelletaan myös liikennevakuutusturvaan. 

Tämä säännös ei koske sairausvakuutuksen kuolemantapausturvaa. 
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2.10. Maksamaton vakuutusmaksu 

Viivästynyt maksu voidaan antaa ilman muita toimia suoraan viranomaisen ulosottotoimin perittäväksi. 
Ellei suoritusta ole kokonaisuudessaan saatu seuraavaan vuosieräpäivään mennessä, vakuutusturva 
päättyy. Välitön ulosottokelpoisuus ei koske henkilövakuutuksia. 

Ennen täytäntöönpanotoimenpiteisiin ryhtymistä vakuutuksenottajalle ilmoitetaan perittävä maksu ja 
maksun peruste sekä se, että täytäntöönpanotoimenpiteisiin ryhdytään, jos vakuutuksenottaja ei 
kirjallisesti 14 vuorokauden kuluessa ilmoituksen lähettämisestä kiistä maksuvelvollisuuttaan. Jos 
maksuvelvollisuus kiistetään, täytäntöönpanon edellytyksenä on tuomioistuimen ratkaisu. Tätä ehtokohtaa 
sovelletaan myös liikennevakuutusturvaan. 

2.11. Maksamaton vakuutusmaksu ja irtisanominen 

Jos vakuutuksenottaja on laiminlyönyt määräaikaisen vakuutussopimuksen, määräaikaisen 
vakuutusturvan tai henkilövakuutusturvan maksamisen edellä Vakuutusmaksun suorittaminen -kohdassa 
tarkoitetussa määräajassa, vakuutusyhtiöllä on oikeus irtisanoa vakuutussopimus tai vakuutusturva 
päättyväksi 14 vuorokauden kuluttua irtisanomista koskevan ilmoituksen lähettämisestä. Jos 
vakuutuksenottaja suorittaa vakuutusmaksun ennen irtisanomisajan päättymistä, jatkuu vakuutusturva 
entisin ehdoin. 

Tämän kohdan määräystä on täydennetty kuljetus-, sairaus-, tapaturma- ja 
matkavakuuttamisaluekohtaisissa ehdoissa. 

2.12. Vakuutusehtojen tai maksuperusteiden muuttaminen 

2.12.1. Muutos vakuutuskauden aikana 

Vakuutusyhtiöllä on oikeus vakuutuskauden aikana muuttaa vakuutusmaksua tai muita sopimusehtoja 
vastaamaan uusia olosuhteita 

• kun vakuutuksenottaja on laiminlyönyt tiedonantovelvollisuutensa vakuutusta tehtäessä 

• kun vakuutuksenottaja vakuutusyhtiölle sopimusta tehtäessä ilmoittamissa olosuhteissa tai 
vakuutuskirjaan merkityssä asiantilassa on vakuutuskauden aikana tapahtunut olen-nainen 
vahingonvaaraa lisäävä muutos, jota vakuutusyhtiön ei voida katsoa ottaneen huomioon sopimusta 
tehtäessä. 

Saatuaan tiedon edellä mainitusta seikasta on vakuutusyhtiö velvollinen ilmoittamaan ilman aiheetonta 
viivytystä siitä, miten ja mistä ajankohdasta vakuutusmaksu tai muut sopimusehdot muuttuvat. 

Ellei vakuutuksenottaja hyväksy tehtyjä muutoksia on hänellä oikeus irtisanoa vakuutussopimus tai -turva. 

Jos vakuutusmaksusta menee veroa tai julkista maksua, sen määrä peritään voimassa olevan verokannan 
tai viranomaisen määräyksen mukaisena. 

2.12.2. Muutos vakuutuskauden vaihtuessa 

Yritysasiakas tai julkisyhteisö 

Kun vakuutuksenottajana on yritysasiakas tai julkisyhteisö tai kysymyksessä on ryhmävakuutus, voi 
vakuutusyhtiö muuttaa vakuutusehtoja, maksuja ja muita sopimusehtoja. Muutoksia noudatetaan 
seuraavasta vuosieräpäivästä alkaen. Vakuutusyhtiön on ilmoitettava muutoksista viimeistään 30 
vuorokautta ennen aiottua muutosajankohtaa. 

Kuluttajaan rinnastettava oikeushenkilö 

Kun vakuutuksenottajana on kuluttajaan rinnastettava oikeushenkilö, on vakuutusyhtiöllä oikeus 
vakuutuskauden vaihtuessa muuttaa vakuutusehtoja, -maksuja ja muita sopimusehtoja, kun muutoksen 
perusteena on 
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• lainsäädännön muutos tai viranomaisen määräys 

• ennalta arvaamaton olosuhteiden muutos, kuten esim. poikkeuksellinen luonnontapahtuma, 
kansainvälinen kriisi tai suuronnettomuus 

• vakuutussopimuksessa mainitun indeksin muutos 

• korvausmenon muutos 

• vakuutusyhtiön jälleenvakuutusehtojen muutos 

• vakuutuksen hallinnointikustannusten muutos 

Vahinkotilastojärjestelmän sekä asiakkaan tunnusluvun muutosten perusteella tapahtuvat 
vakuutusmaksun muutokset eivät ole tässä ehtokohdassa tarkoitettuja muutoksia. 

Vakuutusyhtiö voi tehdä vakuutusehtoihin ja muihin sopimusehtoihin vähäisiä muutoksia, joilla ei ole 
vaikutusta vakuutusturvan keskeiseen sisältöön. 

Muutoksia noudatetaan seuraavasta vuosieräpäivästä alkaen. Vakuutusyhtiön on ilmoitettava muutoksista 
ja niiden perusteista viimeistään 30 vuorokautta ennen vakuutuskauden alkua. Vakuutussopimus jatkuu 
muutettuna, ellei vakuutuksenottaja irtisano vakuutussopimusta tai -turvaa kirjallisesti ennen uuden 
vakuutuskauden alkua. 

Jos vakuutusyhtiö muuttaa vakuutussopimuksen ehtoja tai maksuja muilla kuin tässä kohdassa 
”Kuluttajaan rinnastettava oikeushenkilö” esitetyillä perusteilla tai poistaa vakuutuksesta voimakkaasti 
markkinoitua etua, tulee vakuutusyhtiön irtisanoa vakuutussopimus tai -turva päättymään 
vakuutuskauden lopussa. 

Irtisanomisesta ja vakuutusturvan päättymisestä on ilmoitettava vakuutuksenottajalle 30 vuorokautta 
ennen vakuutuskauden päättymistä. 

3. Vakuutussopimuksen lakkaaminen 

3.1. Sovittuna ajankohtana 

Määräaikainen vakuutussopimus tai vakuutusturva lakkaa sovittuna ja vakuutussopimukseen merkittynä 
ajankohtana. 

3.2. Vakuutuksenottajan ilmoituksesta 

Yritysasiakas tai julkisyhteisö 

Kun vakuutuksenottajana on yritysasiakas tai julkisyhteisö, voidaan vakuutussopimus tai vakuutusturva 
vakuutuksenottajan kirjallisesta ilmoituksesta irtisanoa niin, että se päättyy vuosieräpäivästä. 
Vakuutussopimus tai vakuutusturva on tällöin irtisanottava 30 vuorokautta ennen vuosieräpäivää, ellei 
vakuuttamisaluekohtaisissa ehdoissa toisin määrätä. 

Kun vakuutuksenottaja ei hyväksy ehtojen muutosta tai muusta kuin indeksikorotuksesta johtuvaa maksun 
korotusta, voidaan vakuutussopimus tai vakuutusturva vakuutuksenottajan kirjallisesta ilmoituksesta 
päättää vuosieräpäivästä. 

Kuluttajaan rinnastettava oikeushenkilö 

Kun vakuutuksenottajana on kuluttajaan rinnastettava oikeushenkilö, voidaan vakuutussopimus tai 
vakuutusturva kirjallisesta ilmoituksesta irtisanoa päättyväksi milloin tahansa vakuutuskauden aikana. 

Ellei vakuutuksenottaja ole määrännyt päättymisaikaa, päättyy vakuutussopimus tai vakuutusturva, kun 
irtisanomista koskeva ilmoitus on jätetty tai lähetetty vakuutusyhtiölle. 
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3.3. Vakuutusyhtiön ilmoituksesta 

Vakuutusyhtiön ilmoituksesta vakuutussopimus tai vakuutusturva voidaan päättää vakuutuskauden aikana 

• kun vakuutuksenottaja tai muu korvaukseen oikeutettu on ennen vakuutusturvan myöntämistä antanut 
vääriä tai puutteellisia tietoja ja jos vakuutusyhtiö oikean asianlaidan tuntien ei olisi vakuutusturvaa 
myöntänyt 

• kun vakuutuksenottajan tai muun korvaukseen oikeutetun vakuutusyhtiölle sopimusta päätettäessä 
ilmoittamissa olosuhteissa tai vakuutuskirjaan merkityssä asiantilassa on vakuutuskauden aikana 
tapahtunut sellainen olennaisesti vahingonvaaraa lisäävä muutos, jota vakuutusyhtiön ei voida katsoa 
ottaneen huomioon sopimusta päätettäessä 

• kun vakuutuksenottaja tai muu korvaukseen oikeutettu on tahallisesti tai törkeästä 
huolimattomuudesta laiminlyönyt suojeluohjeiden noudattamisen 

• kun vakuutuksenottaja tai muu korvaukseen oikeutettu on aiheuttanut vahinkotapahtuman tahallisesti 
tai törkeästä huolimattomuudesta 

• kun vakuutuksenottaja on yritysasiakas, joka on viranomaisten toimesta todettu maksukyvyttömäksi 

• kun vakuutuksenottaja tai muu korvaukseen oikeutettu on vahinkotapahtuman jälkeen antanut 
vakuutusyhtiölle vääriä tai puutteellisia tietoja, joilla on merkitystä vakuutusyhtiön vastuun arvioimisen 
kannalta 

• ryhmäetuvakuutuksessa, kun vakuutuksenottaja on eronnut tai erotettu ryhmästä 

lakkaavaksi 30 vuorokauden kuluttua irtisanomisesta. Yritysasiakkaan maksukyvyttömyyden johdosta 
vakuutussopimus päättyy 14 vuorokauden kuluttua irtisanomisesta. 

Vakuutusyhtiön on suoritettava irtisanominen kirjallisesti ilman aiheetonta viivytystä, kun vakuutusyhtiö 
on saanut tiedon irtisanomiseen oikeuttavasta perusteesta. 

Vakuutuksen irtisanomisesta vakuutusmaksun maksamisen laiminlyönnin johdosta määrätään edellä 
kohdassa "Maksamaton vakuutusmaksu ja irtisanominen". 

3.4. Vakuutuskauden päättyessä 

Vakuutusyhtiöllä on oikeus vapaasti irtisanoa vakuutussopimus tai vakuutusturva päättyväksi 
vakuutuskauden lopussa. Irtisanominen suoritetaan kirjallisesti viimeistään 30 vuorokautta ennen 
vakuutuskauden päättymistä. Kun vakuutuksenottajana on kuluttajaan rinnastettava oikeushenkilö, 
irtisanomisilmoituksessa mainitaan irtisanomisen peruste. 

Tätä oikeutta ei ole vakuutusyhtiöllä sairausvakuutuksen kuolemantapausturvan osalta muutoin kuin 
silloin, kun kysymyksessä on ryhmävakuutus. 

3.5. Muut syyt 

Vakuutussopimus tai -turva lakkaa myös 

• vakuutetun omaisuuden omistajan vaihtuessa, ei kuitenkaan osamaksulla myydyn omaisuuden haltijan 
muuttuessa omistajaksi eikä omaisuuden siirtyessä kuolinpesälle. Omistajan vaihtuessa omaisuuden 
vakuutusturva on kuitenkin voimassa uuden omistajan hyväksi 14 vuorokauden ajan omistusoikeuden 
siirrosta, jollei hän ole sitä muuten vakuuttanut. Säännöstä ei sovelleta kuljetusvakuutukseen. 

• kun yritysasiakas on asetettu konkurssiin 

• sen vakuutuskauden lopussa, jonka vakuutusmaksua ei ole siihen mennessä kokonaisuudessaan 
maksettu 

• henkilövakuutuksissa silloin, kun sopimuskirjassa mainittu enimmäismäärä tai -aika on täyttynyt tai 
vakuutettu on kuollut. 
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4. Vakuutusmaksun palauttaminen 
Kun vakuutussopimus tai vakuutusturva päättyy, vakuutusmaksun perusteena oleva vakuutusmäärä, sitä 
vastaava lukuarvo tai omavastuu muuttuu, palauttaa vakuutusyhtiö vakuutusmaksusta sen osan, joka 
vastaa muutoksen aiheuttamaa vakuutusmaksun vähenemistä. 

Vakuutusyhtiöllä on oikeus pitää koko vakuutusmaksusta kymmenen prosenttia vakuutusturvan 
hoitokuluina. 

Jos palautettava maksu olisi vähemmän kuin 8 euroa, ei maksua palauteta. 

Vakuutusmaksua ei palauteta, jos vakuutuksenottajana on yritysasiakas tai julkisyhteisö ja 
vakuutussopimus tai vakuutusturva päättyy sen jälkeen, kun vakuutuksen kohde on tuhoutunut tai koko 
vakuutusmäärä on käytetty vahingon korvaamiseen. 

Vakuutusmaksua ei palauteta myöskään, jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu on täyttäessään 
tiedonantovelvollisuuttaan menetellyt vilpillisesti. 

5. Inflaatiosuoja 
Vakuutusmäärä ja vakuutusmaksu on sidottu indeksiin, jos vakuutussopimuksessa tai vakuutuskirjassa niin 
mainitaan. 

6. Vahinkotilastojärjestelmä 

6.1. Sopiminen 

Vakuutussopimus on sidottu vahinkotilastojärjestelmään, jos siitä on asiakkaan kanssa sovittu ja tehty 
merkintä vakuutussopimukseen. 

6.2. Vakuutusmaksu perustuu seurantakauden korvaussuhteeseen 

Vakuutussopimuksen vakuutusmaksu on sidottu korvaussuhteeseen. Korvaussuhdetta laskettaessa 
otetaan huomioon enintään neljä kuukautta uudistuskautta edeltävän 12 kuukauden pituisen ajanjakson 
aikana vakuutusyhtiön maksamien nettokorvausten ja asiakkaan maksamien verottomien 
vakuutusmaksujen välinen suhde. Korvaussuhdetta laskettaessa ei oteta huomioon 
liikennevakuutusturvien henkilövahinkojen korvauksiin varattua maksuosuutta eikä henkilövahingoista 
suoritettuja korvauksia. 

6.3. Vakuutusmaksun muuttuminen korvaussuhteen perusteella 

Vakuutusmaksu muuttuu korvaussuhteen perusteella siten kuin vakuutussopimukseen tai vakuutuskirjaan 
on merkitty. 

6.4. Tilastotiedot 

Vakuutusyhtiö toimittaa sopimuksen uudistamisen yhteydessä asiakkaalle tiedot seuranta-kauden 
vakuutusmaksuista ja nettokorvauksista, joiden perusteella uudistuskauden vakuutusmaksu määräytyy. 

7. Valuuttasäännöt 
Kun vakuutusmaksu, vahingonkorvaus tai muu maksu suoritetaan ulkomaanvaluutassa, käytetään 
muuntokurssina maksuunpanopäivän keskikurssia. 
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8. Suojeluohjeet 

8.1. Yleiset ohjeet 

Vakuutuksenottajan ja muun korvaukseen oikeutetun tulee noudattaa lakeja ja asetuksia sekä 
viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeita. 

Vakuutuksenottajan ja muun korvaukseen oikeutetun tulee ryhtyä välittömästi suojaus- ja pelastustoimiin, 
kun vahingonuhka on ilmeinen. 

Tulta, palavia nesteitä ja kaasuja, räjähtäviä ja muita vaarallisia aineita on käsiteltävä huolellisesti niin, ettei 
niistä aiheudu vaaraa ja vahinkoa. 

Valmistajan tai myyjän antamia koneiden ja laitteiden tai vaihto-omaisuuden säilytys-, käsittely-, käyttö- ja 
huolto-ohjeita on noudatettava. 

8.2. Vakuuttamisalueittaiset ohjeet 

Vakuutussopimukseen voidaan lisäksi liittää vakuuttamisaluekohtaisia suojeluohjeita. 

8.3. Suojeluohjeiden noudattaminen 

Vakuutusyhtiön vakuutusehdoissa, vakuutuskirjassa tai muutoin kirjallisesti vahingon ehkäisemiseksi ja 
rajoittamiseksi antamia suojeluohjeita on noudatettava. 

Jos vakuutuksenottaja tai muu korvaukseen oikeutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida 
pitää vähäisenä, laiminlyönyt suojeluohjeiden noudattamisen, voidaan hänelle tulevaa korvausta vähentää 
tai sitä ei makseta ollenkaan. 

9. Vahinkotapahtuma 

9.1. Äkillinen ja ennalta-arvaamaton 

Vahinkotapahtumalla tarkoitetaan tapahtumaa, jonka toteutuminen ja ajankohta on äkillinen ja ennalta-
arvaamaton. 

9.2. Yleisiä rajoituksia 

Vakuutusturva ei korvaa vahinkoa, jonka syntymiseen on vaikuttanut 

• ydinase, ydinvahinko tai muu siihen rinnastettava tapahtuma riippumatta siitä, mikä on aiheuttanut 
kyseisen tapahtuman 

• sota tai sotatoimen tapaiset olosuhteet (ehtokohtaa on täsmennetty sairaus-, tapaturma- ja 
matkavakuuttamisaluekohtaisissa ehdoissa) 

• lakko tai työnseisaus 

• terroriteko (ei koske sairaus-, tapaturma- ja matkavakuutuksia) 

• Vakuutusturva korvaa kuitenkin yhteensä enintään miljoonaan euroon saakka yhden vakuutuskauden 
aikana samalle vakuutuksenottajalle Suomessa tapahtuneet terroriteon aiheuttamat vastuuvahingot. 

• Lisäksi vakuutusturva korvaa Suomessa, Norjassa, Ruotsissa, Tanskassa, Virossa, Latviassa tai 
Liettuassa tapahtuneen omaisuus- tai keskeytysvahingon, jonka syynä tai laajuuteen suoraan tai 
välillisesti vaikuttavana tekijänä on terroriteko (terrorivahinko) mainitussa maassa. 
Enimmäiskorvausmäärä kaikkien If Vahinkovakuutusyhtiön (ml. em. maiden If-yhtiöiden) 
vakuutuksenottajien ja vakuutettujen kesken on 50.000.000 euroa. Siinä tapauksessa, että 
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vakuutusyhtiöllä on aihetta olettaa, että vakuutettujen etuuksien yhteenlaskettu vahinkomäärä ylittää 
50.000.000 euroa, korvaus maksetaan sen jälkeen, kun vakuutusyhtiö on lopullisesti arvioinut 
yhteenlasketun vahinkomäärän. Vakuutusyhtiön on tehtävä arvio kolmen kuukauden kuluessa 
vahinkotapahtumasta. Jos yhteenlaskettu vahinkomäärä ylittää 50.000.000 euroa korvataan kullekin 
vakuutuksenottajalle ja vakuutetulle vahingosta se osa, joka vastaa 50.000.000 euron suhdetta 
yhteenlaskettuun vahinkomäärään. 

• Terrorivahinkoon perustuva korvausvaatimus on esitettävä vakuutusyhtiölle kolmen kuukauden 
kuluessa vahinkotapahtumasta. Jos korvausvaatimus esitetään myöhemmin, vaatimusta ei oteta 
huomioon yhteenlasketussa vahinkomäärässä eikä vahinkoa korvata. 

• Yhteenlaskettua vahinkomäärää arvioitaessa sisällytetään vahingon määrään kaikki vahingot, jotka 
johtuvat samasta terroriteosta ja aiheutuvat 48 tunnin kuluessa terroriteosta. 

• Omaisuudeksi ei lasketa moottoriajoneuvoja, eikä kuljetusvakuutuksella vakuutettua omaisuutta. 

Vahinkoa ei korvata silloin, kun joku muu takuun tai muun sopimuksen perusteella vastuullinen osapuoli 
korvaa vahingon. 

9.3. Kansainväliset pakotteet 

Vakuutus ei ole voimassa eikä siitä suoriteta mitään korvauksia, mikäli vakuutusturvan myöntäminen tai 
korvausten maksaminen olisi vastoin Yhdistyneiden Kansakuntien päätöslauselman taikka Euroopan 
unionin tai Amerikan Yhdysvaltojen lakien tai määräysten mukaisia kauppa- tai taloudellisia pakotteita, 
kieltoja tai rajoituksia. 

9.4. Vilpillinen menettely tai laiminlyönti 

Jos korvauksen hakija on vakuutustapahtuman jälkeen vilpillisesti antanut vakuutuksenantajalle vääriä tai 
puutteellisia tietoja, joilla on merkitystä vakuutuksenantajan vastuun arvioimisen kannalta, hänen 
korvaustaan voidaan alentaa tai se voidaan evätä. 

Sama koskee tilannetta, jos vakuutuksenottaja tai muu korvaukseen oikeutettu ei noudata luvussa 10 
asetettuja velvollisuuksia. 

9.5. Myötävaikuttaminen vahingon syntyyn 

Vakuutusyhtiö on vastuusta vapaa, jos korvaukseen oikeutettu on aiheuttanut vahinkotapahtuman 
tahallisesti. 

Vakuutusyhtiö voi alentaa korvausta tai kieltäytyä kokonaan korvauksen maksamisesta, 

jos korvaukseen oikeutettu on aiheuttanut vahinkotapahtuman 

• törkeällä huolimattomuudella 

• törkeällä liikenneturvallisuuden vaarantamisella 

• ollessaan alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena ja se on vaikuttanut vahingon 
syntymiseen 

• ollessaan tekemässä lainvastaista tekoa. 

Edellä mainittuja vahinkotapahtumaan liittyviä määräyksiä noudatetaan soveltuvin osin kaikilla 
vakuuttamisalueilla. 

9.6. Vahinkotapahtuma ja vakuutusturvaehdot 

Vakuutusturvaehdoissa määritellään ne vahinkotapahtumat, jotka vakuutusturvasta korvataan sekä 
poikkeamat tämän luvun määräyksistä. 
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10. Toimenpiteet vahingon tapahduttua 

10.1. Vakuutuksenottajan toimenpiteet 

Vahinkotapahtumasta on heti ilmoitettava vakuutusyhtiöön vahingon tarkastus- ja muita toimenpiteitä 
varten. Jos kysymyksessä on rikos, on ilmoitus tehtävä myös poliisille. Tehdystä rikoksesta pitää 
vakuutuksenottajan vaatia rangaistus. 

Vakuutuksenottajan ja muun korvaukseen oikeutetun tulee ryhtyä toimenpiteisiin vahinkojen torjumiseksi 
ja rajoittamiseksi sekä osallistua mahdollisuuksiensa mukaan vahingon syyn selvittämiseen. 

Jos vahinkotapahtuma on ulkopuolisen aiheuttama, on vakuutuksenottajan ilmoitettava vakuutusyhtiölle 
vahingosta vastuussa olevan nimi, osoite ja muut tiedot, jos nämä tiedot ovat vakuutuksenottajan 
käytettävissä. 

Jos näihin toimenpiteisiin ryhtyminen on laiminlyöty tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää 
vähäisenä, voidaan korvausta vähentää tai se evätä. 

10.2. Vakuutusyhtiön toimenpiteet 

Vakuutusyhtiöllä on oikeus korvauksen rahana maksamisen asemasta uudelleen rakennuttaa, hankkia tai 
korjauttaa hävinnyt tai vahingoittunut omaisuus. 

Vakuutusyhtiöllä on oikeus määrätä rakentaja, korjaamo, hinausliike tai muu palveluntuottaja, joka 
uudelleen rakentaa, korjaa vahingot tai tuottaa vakuutuksen kattaman palvelun. Vakuutusyhtiöllä on myös 
oikeus määrätä hankintapaikka, josta vastaavanlainen omaisuus vahingoittuneen tilalle tai vakuutuksen 
kattama palvelu hankitaan. 

Vakuutusyhtiö ei vastaa ennen korvauspäätöksen tekemistä aiheutuneista kustannuksista ja 
selvittelykuluista. 

11. Korvauksen hakeminen 

11.1. Vahinkoilmoitus 

Korvauksen maksamisen perusteena on kirjallinen vahinkoilmoitus, johon tulee sisältyä tiedot 

• vakuutuksesta ja korvauksen hakijasta osoitteineen; hakijan on tarvittaessa esitettävä selvitys 
oikeudestaan korvaukseen 

• vahinkotapahtumasta; mitä, miten ja milloin sattui tai todettiin. Lisäselvityksenä on ilmoitukseen 
tarvittaessa liitettävä poliisitutkintapöytäkirja 

• vahingon määrästä tai arvio siitä 

• vakuutuksenottajan allekirjoitus. 

Tätä ehtokohtaa on täsmennetty sairaus-, tapaturma- ja matkavakuuttamisaluekohtaisissa ehdoissa. 

11.2. Muut tiedot 

Lisäksi hakija on velvollinen antamaan muita tarpeellisia tietoja vahingon korvattavuuden, sen määrän ja 
korvaukseen oikeutetun osoittamiseksi. 

11.3. Kiinnitetty omaisuus 

Kun on kyse määrältään sellaisesta korvauksesta, että kiinnityksenhaltijalla on voimassa olevan oikeuden 
mukaan oikeus korvaukseen, suoritetaan korvaus vakuutuksenottajalle, jos hän on selvittänyt, että 
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omaisuus on vapaa velan vakuudeksi vahvistetuista kiinnityksistä taikka kiinnityksenhaltijat ovat 
suostuneet korvauksen suorittamiseen. 

11.4. Vakuutussopimuksen esittäminen 

Vakuutussopimuksen esittäminen ei ole korvauksen saamisen ehtona, ellei vakuuttamisaluekohtaisissa 
ehdoissa tai vakuutuskirjassa toisin mainita. 

12. Korvauksen maksamisen ajankohta 
Kun vakuutusyhtiö on saanut vahinkotapahtuman selvittämiseen tarvittavat asiakirjat, täytyy sen 
kuukauden kuluessa niiden saapumisesta suorittaa vakuutussopimuksen mukainen korvaus. 

Jos syntyy erimielisyyttä korvauksen määrästä, täytyy vakuutusyhtiön suorittaa edellä mainitussa ajassa 
korvauksen riidaton osa. 

12.1. Viivästyskorko 

Myöhästymisajalta vakuutusyhtiön on suoritettava vuotuista korkoa korkolain mukaan. Vakuutusyhtiö ei 
suorita viivästyksen johdosta muita korvauksia. 

13. Maksamattoman vakuutusmaksun tai muun saatavan 
vähentäminen korvauksesta 
Vakuutusyhtiöllä on oikeus vähentää kaikki maksamattomat vakuutusmaksut ja muut saatavat 
korvauksesta, ellei voimassa olevassa laissa ole toisin sanottu. 

14. Muutoksen hakeminen yhtiön tekemään päätökseen 

14.1. Käräjäoikeus 

Vakuutusyhtiön tekemään päätökseen haetaan muutosta Helsingin tai Turun käräjäoikeudessa. Muutosta 
voi hakea myös siinä kotimaisessa käräjäoikeudessa, jonka piirissä vakuutuksenottajalla on kotipaikka tai 
vakinainen asuinpaikka. Muutosta voi hakea myös siinä kotimaisessa käräjäoikeudessa, jonka piirissä 
vahinko on tapahtunut, jollei Suomen kansainvälisistä sopimuksista muuta johdu. 

Tämän kohdan määräyksistä voidaan poiketa, jos vakuuttamisaluekohtaisissa ehdoissa on toisin mainittu. 

Jos kannetta ei ole pantu vireille kolmen vuoden kuluessa siitä, kun asianosainen sai tiedon vakuutusyhtiön 
päätöksestä ja mainitusta määräajasta, jää vakuutusyhtiön päätös voimaan. 

15. Vakuutusyhtiön oikeus korvauksen takaisinhakuun 
Vakuutetun tai muun korvaukseen oikeutetun oikeus vaatia korvausta vahingosta korvausvastuussa 
olevalta kolmannelta henkilöltä siirtyy vakuutusyhtiölle sen suorittamaan korvausmäärään saakka.  

 

Jos vahingon on aiheuttanut yksityishenkilö taikka työntekijä, virkamies tai näihin vahingonkorvauslain 3 
luvun 1 §:n mukaan rinnastettava muu henkilö, syntyy vakuutusyhtiölle takautumisoikeus kyseistä henkilöä 
kohtaan vain, jos tämä on aiheuttanut vahingon tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta tai jos hän 
on korvausvastuussa vahingosta huolimattomuudestaan riippumatta. Moottoriajoneuvovakuutuksessa 
takautumisoikeus syntyy lisäksi, jos kuljettaja on aiheuttanut vahingon kuljettaessaan ajoneuvoa 
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liikennevakuutuslain 48 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa olosuhteissa. Henkilövakuutuksessa tässä 
kappaleessa tarkoitettu takautumisoikeus koskee ainoastaan sairauden tai tapaturman aiheuttamia 
kustannuksia ja varallisuuden menetyksiä. 

Vakuutusyhtiö saa vaatia muulle vakuutetulle suorittamansa korvauksen tai osan siitä takaisin siltä 
vakuutuksenottajalta, vakuutetulta tai vakuutettuun samastettavalta henkilöltä, joka on aiheuttanut 
vakuutustapahtuman tai laiminlyönyt näissä ehdoissa tai laissa säädetyn velvollisuutensa. 

Tämän kohdan määräyksistä voidaan poiketa, jos vakuuttamisaluekohtaisissa ehdoissa on toisin mainittu. 

16. Vakuutussopimukseen sovellettavat oikeussäännöt 
Vakuutussopimukseen sovelletaan Suomen lakia, ellei vakuutusehdoissa tai vakuutuskirjassa toisin 
määrätä. 
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MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 
- 1.1.2023 

Vapaaehtoista turvaa koskevat määräykset 

101 Vakuutuksen kohde 
Vakuutuksen kohteena on vakuutuksenottajan omistuksessa tai pysyvässä hallinnassa oleva 
moottoriajoneuvo sekä muu moottorikäyttöinen tai hinattava ajoneuvo, joka on yksilöity vakuutuskirjassa. 
Näiden yleisnimitys on ajoneuvo. Ajoneuvot voidaan vakuuttaa myös ajoneuvoryhmittäin. 

Vakuutuksen kohteena ovat myös ajoneuvon alustalle asennettu vakiovarustus ja -laitteisto sekä 
ajoneuvon käyttötarkoitukseen kuuluvat lisälaitteet. Koenumerokilven vakuutuksen kohteena on se 
ajoneuvo, johon koenumerokilpi on kiinnitetty. Muut ylimääräiset varusteet ja laitteet ovat vakuutuksen 
kohteena, mikäli tästä on erikseen sovittu. Vakuutuksen kohteena eivät ole 

• kilpailukäyttöön tarkoitetut varusteet ja rakenteet, 

• helmiäishohto-, koriste- ja muut erikoismaalaukset sekä mainokset 

• turvallisuus- tai viranomaismääräysten vastaiset tai vastaisesti asennetut laitteet, 

• moottoripyörien, -kelkkojen ja mopojen radiot, soittimet ja puhelimet 

• muut kuin ajoneuvoon kiinteästi asennetut puhelimet. 

Ajoneuvoilla, joiden vakuutusmaksu perustuu ajoneuvon arvoon, vakuutuksen kohteena on myös 
vakuutusyhtiölle ilmoitettu laitteisto ja varustus. 

Vakuutusturva ei ole voimassa osamaksu-, rahoitus- tai leasingsopimukseen perustuvan omistajan hyväksi. 
Edellä mainituilla tahoilla ja autokiinnityksenhaltijalla on mahdollisuus merkitä erillinen osamaksu-, 
autokiinnitys- ja leasingturva (ehto 303). 

Vakuutus kattaa myös vetoautoon kytketyn kolmannen osapuolen perävaunun, jos tästä on 
vakuutuskirjalla maininta. Kolmannen osapuolen perävaunulla tarkoitetaan perävaunua, jonka omistaja 
eikä haltija ole vakuutuksenottaja tai vakuutuksenottajan kanssa samaan konserniin kuuluva yritys. 
Perävaunun ollessa irrallaan, vakuutus ei ole voimassa. 

Muussa tapauksessa perävaunu on vakuutettava erillisenä yksikkönä. 

102 Vakuutusturvan voimassaolo 

Vakuutuspaikka 

Vakuutusturva on voimassa vakuutuskirjaan merkityllä voimassaoloalueella. 

Vakuutusturva on voimassa Euroopassa ja sen ulkopuolisissa Vihreän kortin sopimusmaissa Venäjää, 
Valko-Venäjää, Azerbaidžania, Turkkia, Marokkoa, Tunisiaa, Irania, Kosovoa, Kyproksen pohjoisosaa ja 
Vuoristo-Karabahia lukuun ottamatta. 

Ajoneuvon varuste tai laite on vakuutuksen kohteena silloinkin, kun sitä säilytetään ajoneuvosta erillään 
olevassa lukitussa paikassa. 

103 Indeksiehdot 
Vakuutusmäärää ja vakuutusmaksua ei ole sidottu indeksiin ellei vakuutuskirjaan ole toisin merkitty. 
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104 Omavastuu 
Jokaisessa vahinkotapahtumassa vähennetään vakuutussopimukseen tai vakuutuskirjaan merkitty 
omavastuu korvattavan vahingon määrästä. 

Alueilla, joilla harjoitetaan nopeus-, ajoharjoittelua tai muuta siihen rinnastettavaa toimintaa, on vahingon 
sattuessa omavastuu kolminkertainen, kuitenkin vähintään 20 prosenttia vahingon määrästä. 

105 Korvaussäännöt 

Vahingon määrän laskemisessa käytettävät käsitteet 

Ajoneuvon arvon ja vahingon määrän laskemisen perusteena ovat käypä hinta, uushankintahinta, 
vakuutusmäärä ja korjauskustannukset. 

Käypä hinta 

Käypä hinta on se käteishinta, joka vahinkohetken markkinatilanteessa ajoneuvosta tai sen varusteista - 
ottaen huomioon niiden yksilölliset kuntotekijät - on yleisesti saatavissa, kun niitä pidetään myytävänä 
tarkoituksenmukaisella tavalla. Jos vakuutuskirjaan on merkitty vakuutusmäärä tai 
vakuutusmaksuperusteeksi ilmoitettu arvo, ne eivät ole todistuksena käyvästä hinnasta. 

Uusarvo 

Uusarvolla tarkoitetaan uuden samanlaisen ajoneuvon käteismyyntihintaa vahinkohetkellä tai silloin kuin 
sitä oli viimeksi myynnissä. 

Vakuutusmäärä 

Vakuutusmäärällä tarkoitetaan ajoneuvolle vakuutuskirjaan merkittyä rahamäärää. 

Oikeusturvavakuutuksessa vakuutusmäärällä tarkoitetaan vakuutuskirjaan merkittyä 
enimmäiskorvausmäärää, joka on vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana jokaisessa 
vahinkotapahtumassa. 

Korvaamistavat 

Vakuutusyhtiö toteuttaa esinevahingoissa vakuutussopimuksen mukaisen korvausvelvollisuutensa jollakin 
seuraavista korvaustavoista. 

Korjaaminen 

Esinevahinko korvataan ensisijaisesti maksamalla korjauskustannukset. Vakuutusyhtiöllä on oikeus 
määrätä korjaamo tai hankintapaikka. Korjauskustannuksina maksetaan enintään omaisuudella ennen 
vahinkoa ollut käypä hinta vähennettynä vahingoittuneen omaisuuden jäännöshinnalla ja omavastuulla. 

Kertakorvaus 

Jos omaisuutta ei korjata, vaikka se olisikin mahdollista, kertakorvauksena maksetaan arvioituja 
korjauskustannuksia vastaava rahamäärä. Kertakorvauksena maksetaan enintään omaisuudella 
välittömästi ennen vahinkohetkeä ollut käypä hinta vähennettynä vahingoittuneen omaisuuden 
jäännöshinnalla. 

Tilalle hankkiminen 

Vakuutusyhtiö voi vaihtoehtoisesti korvata esinevahingon hankkimalla vaurioituneen tai varastetun 
omaisuuden tilalle vastaavanlaista ja samaan käyttöön tarkoitettua omaisuutta. Tällöin vahingoittunut 
omaisuus siirtyy vakuutusyhtiön omaisuudeksi. 

Jos korvaukseen oikeutettu ei halua tilalle hankittavan vastaavaa omaisuutta, vaikka se olisikin 
mahdollista, niin rahakorvauksen määrä lasketaan siitä hinnasta, jolla vakuutusyhtiö voisi hankkia tilalle 
vastaavan omaisuuden. Vakuutusyhtiöllä on oikeus määrätä hankintapaikka tai tavarantoimittaja. 
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Vahingon määrää laskettaessa otetaan huomioon verotuksesta annetut säännökset. 

Vakuutusturvasta ei korvata: 

• ajoneuvon arvon alentumista 

• korjauksen yhteydessä tehtyjä erillisiä muutos- tai parannustöitä eikä muita vahinkoon liittymättömiä 
töitä eikä tarvikkeita eikä vahinkoon liittymätöntä pesua tai muuta käsittelyä. Jos korjauksen 
yhteydessä kuluneita, ruostuneita tai syöpyneitä osia on niiden vahingoittumisen takia uusittu tai 
suoritettu vastaavia töitä, joiden johdosta voidaan ajo-neuvonkunnon näiltä osin katsoa entisestään 
olennaisesti parantuneen, tämä otetaan huomioon lopullisen korvauksen määrässä 

• polttoainetta 

• ylityökorotuksia 

• kustannuksia, jotka johtuvat siitä, että ajoneuvo, tarvikkeet tai varaosat kuljetetaan tai korjataan ajan 
säästämiseksi tavanomaisesta olennaisesti poikkeavin keinoin 

• kustannuksia, jotka johtuvat lakosta tai työnseisauksesta 

• vahingonselvittelyyn tai vahinkoon välillisesti liittyviä kustannuksia, kuten puhelin- ja matkakuluja, 
ansionmenetystä tai muita vastaavanlaisia kustannuksia 

• omaisuuden tavanomaisen käytön aiheuttamaa kulumista vahinkotapahtuman yhteydessä 

• autoveroa tai muuta ajoneuvosta maksettavaksi tulevaa veroa tai veroluontoista maksua. 

Korvauksen laskeminen 

Korvaus on vahingon määrä vähennettynä omavastuulla. 

Ajoneuvon vakuutuksesta korvattavien, ajoneuvoon kiinnitettyjen ja paikallaan olevien esineiden 
käypäarvo lasketaan alla olevan ikävähennystaulukon mukaan. Taulukkoa sovelletaan mm. audiolaitteiden 
sekä niihin liittyvien oheislaitteiden, kypärän ja kypäräpuhelimen, vanteiden sekä turvaistuimien käyvän 
arvon laskemiseen. Ikävähennykset tehdään uuden vastaavan esineen uudishinnasta, jolla tarkoitetaan 
uuden samanlaisen tai lähinnä vastaavanlaisen omaisuuden käteismyyntihintaa. 

Esineen ikä kalenterivuosina                     Ikävähennysprosentti 
alle 2 vuotta                                                     0% 
alle 3 vuotta                                                     30% 
alle 4 vuotta                                                     40% 
alle 5 vuotta                                                     50%                         
alle 6 vuotta                                                     60% 
6 vuotta tai enemmän                                  70% 
 
Ensimmäinen käyttöönottovuosi päättyy kalenterivuoden vaihtuessa riippumatta siitä, mihin aikaan 
vuodesta esine on otettu käyttöön. 

Henkilö- ja pakettiauton renkaat  

Korvattaessa henkilö- ja pakettiauton renkaita ikävähennys tehdään, jos renkaan ikä on 3 vuotta tai 
enemmän tai sen kulutuspintaa on jäljellä 5 mm tai vähemmän. 

• Jos renkaan ikä on alle 5 vuotta tai sen kulutuspintaa on jäljellä 3-5 mm, on ikävähennys 50%. 

• Jos renkaan ikä on 5 vuotta tai enemmän tai sen kulutuspintaa on jäljellä alle 3 mm, on ikävähennys 
80%. 

• Jos renkaan ikä on 9 vuotta tai enemmän tai sen kulutuspintaa on jäljellä alle 2 mm, on ikävähennys 
100% eikä korvausta renkaasta makseta. 

 

Kuorma-auton ja raskaan perävaunun renkaat 

Korvattaessa kuorma-auton tai raskaan perävaunun renkaita käyttöikävähennys tehdään, jos renkaan 
kulutuspintaa on jäljellä 50 % tai vähemmän.  
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• Jos renkaan kulutuspintaa on jäljellä 50% tai vähemmän, on käyttöikävähennys 50%. 

• Jos renkaan kulutuspintaa on jäljellä 30% tai vähemmän, on käyttöikävähennys 80%. 

• Jos renkaan kulutuspintaa on jäljellä 20% tai vähemmän, on käyttöikävähennys 100% eikä korvausta 
renkaasta makseta. 
 

Korvattaessa kuorma-auton tai raskaan perävaunun renkaita enemmän kuin kolme rengasta 
vahinkotapahtumaa kohden, käyttöikävähennys tehdään rengasliikkeen lausunnon mukaan. 

Renkaita, joiden ikä on yhdeksän vuotta tai enemmän, on ikävähennys 100 % eikä korvausta renkaasta 
makseta. 
 

Työkoneiden renkaat 

Korvattaessa työkoneiden renkaita käyttöikävähennys tehdään rengasliikkeen lausunnon mukaan. 

Vähennysten laskemisjärjestys 

Omavastuut ja muut vähennykset vähennetään korvattavan vahingon määrästä peräkkäisinä 
laskutoimituksina seuraavassa järjestyksessä: 

1. mahdollisen veron määrä 
2. käyttöikään perustuva vähennys (ikävähennys) 
3. omavastuu 
4. prosenttimääräinen omavastuu/lisäomavastuu 
5. henkilön menettelyyn perustuva korvauksen mahdollinen vähentäminen. 

Lunastaminen käyvästä hinnasta 

Vakuutusyhtiö voi korvata vahingon lunastamalla ajoneuvon ja sen varusteet käyvästä hinnasta, kun 
ajoneuvoa ei voida kohtuullisin kustannuksin korjata. 

Muuten kuin korjauttamalla korvatun omaisuuden omistusoikeus siirtyy vakuutusyhtiölle, ellei toisin sovita. 

Mikäli ajoneuvolle on merkitty lunastusturva ja korjauskustannusten arvioitu määrä on yli 60 % ajoneuvon 
käyvästä arvosta, lunastetaan ajoneuvo käyvästä hinnasta korotettuna 30 prosentilla. Ajoneuvosta ei 
kuitenkaan korvata enempää kuin sen hankintahetken käypä hinta. 

Lunastaminen uusarvosta 

Ajoneuvo voidaan myös korvata lunastamalla se vakuutusyhtiölle uusarvosta, kun kysymyksessä on 
ajoneuvo 

• jolle on merkitty lunastusturva, 

• joka on ollut vakuutuksenottajan omistuksessa tai hallinnassa ensirekisteröinnistä lähtien ja vakuutettu 
moottoriajoneuvovakuutuksella vastaavan ajan, 

• jonka ensirekisteröinnistä on vahinkopäivään mennessä kulunut enintään kolme vuotta, 

• jolla on ajettu enintään 60.000 km, 

• jonka korjauskustannusten arvioitu määrä on yli 50 % samanlaisen ajoneuvon käteismyyntihinnasta 
vahinkopäivänä tai kun sitä viimeksi oli myynnissä. 

Varkausvahinkojen korvaaminen 

Ajoneuvon varkausvahinko korvataan, jos ajoneuvoa tai sen osaa ei ole saatu takaisin 30 päivän kuluessa 
siitä, kun vakuutusyhtiö sai tiedon tapahtumasta. 

Vakuutusturvasta korvataan myös varkauden yhteydessä menetetyn ajoneuvon noutamisesta tai 
palauttamisesta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset. Korvausta ei suoriteta ajoneuvon käyttämisestä 
aiheutuneesta kulumisesta. 
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Rikosvahingot 

Vakuutuksenottajan on vaadittava rikoksesta epäillylle henkilölle rangaistusta. 

Alivakuutus 

Jos vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä tai arvo on ajoneuvon käypää hintaa pienempi, korvataan 
vain niin suuri osa omavastuulla vähennetystä vahingon määrästä kuin vakuutusmäärän ja käyvän hinnan 
välinen suhde osoittaa. 

Ulkomailla tai vientikilvillä rekisteröidyn sekä ulkomailta tuodun ajoneuvon korvaaminen 

Kun ajoneuvo on tulliselvitetty ja rekisteröity Suomessa, käytetään korvausperusteena ajoneuvon käypää 
hintaa. Muissa tapauksissa ajoneuvon korvausperusteena on ostomaan ostohetkinen veroton käteishinta 
vähennettynä ikään ja käyttöön perustuvalla arvonalennuksella. Yleisten sopimusehtojen kohdasta 7 
Valuuttasäännöt poiketen ostomaan valuutan ja korvauksen maksuvaluutan välisen kurssin määrää 
vahinkopäivä. 

Käteishinnan toteamiseksi on vakuutuksenottajan vahinkotilanteessa esitettävä kauppakirja tai kuitti 
ajoneuvon käyvästä hinnasta sekä rekisteröintimaan tullauspäätöksestä. Näitä määritystapoja 
noudatetaan siihen asti, kunnes ajoneuvo on tulliselvitetty ja rekisteröity Suomessa. 

Rahti- ja tullauskuluja ei korvata. 

Vakuutustietojen ajan tasalla pitäminen on vakuutuksenottajan velvollisuus. 

Vaatimuksen esittämisajankohta ja vanhentuminen 

Vakuutussopimukseen perustuva korvausvaatimus on esitettävä vakuutuksenantajalle vuoden kuluessa 
siitä, kun korvauksen hakija on saanut tietää mahdollisuudestaan saada korvausta ja joka tapauksessa 
kymmenen vuoden kuluessa vakuutustapahtuman sattumisesta. Korvausvaatimuksen esittämiseen 
rinnastetaan ilmoituksen tekeminen vakuutustapahtumasta. 

Jos korvausvaatimusta ei esitetä edellä mainitun ajan kuluessa, korvauksen hakija menettää oikeutensa 
korvaukseen. 

Korvauksen alentaminen ja epääminen 

Vakuutuksenantaja on vastuusta vapaa vakuutettua kohtaan, joka on tahallisesti aiheuttanut 
vakuutustapahtuman. 

Jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeästä huolimattomuudesta tai jos hänen alkoholin 
tai huumausaineen käyttönsä on vaikuttanut vakuutustapahtumaan, voidaan hänelle tulevaa korvausta 
alentaa tai se evätä. 

Jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman 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 taikka hän on aiheuttanut 
vakuutustapahtuman kuljettaessaan ajoneuvoa muuten alkoholin tai muun huumaavan aineen kuin 
alkoholin vaikutuksen alaisena taikka alkoholin ja muun huumaavan aineen yhteisvaikutuksen alaisena niin, 
että hänen kykynsä virheettömiin suorituksiin oli tuntuvasti huonontunut, suoritetaan korvausta vain 
erityisestä syystä. 

Jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman kuljettaessaan ajoneuvoa alkoholin tai muun 
huumaavan aineen vaikutuksen alaisena taikka alkoholin ja muun huumaavan aineen yhteisvaikutuksen 
alaisena muutoin kuin edellisessä kappaleessa mainituissa tapauksissa, voidaan korvausta alentaa sen 
mukaan, mikä oli hänen osuutensa vahinkoon. 
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Liikennevakuutusturvaa koskevat määräykset 

101 Vakuutuksen kohde 
Vakuutuksen kohteena on moottoriajoneuvon liikenteessä käyttämisen perusteella syntyvä 
liikennevakuutuslain mukainen vahingonkorvausvastuu. 

Vakuutusehtojen soveltamisalue 

Liikennevakuutusturvaan sovelletaan myös yleisten sopimusehtojen 001 kohtia 1 Eräiden 
vakuutussopimuksessa käytettyjen termien merkitys ja 6 Vahinkotilastojärjestelmä sekä ehdoissa 001 
erikseen mainittuja kohtia. 

102 Vakuutusturvan voimassaolo 

Voimassaoloalue 

Moottoriajoneuvoa varten myönnetty liikennevakuutusturva on voimassa kaikissa Euroopan 
talousalueeseen (ETA) kuuluvissa valtioissa. Vihreän kortin yleissopimukseen liittyneissä ETA-valtioiden 
ulkopuolisissa valtioissa liikennevakuutusturva on voimassa vastuuvakuutuksena vakuutuslaitoksen 
antaman vihreän kortin perusteella, tai ilman vihreää korttia, kun sellainen ei ole välttämätön. Näissä 
valtioissa sattuneen liikennevahingon korvaus määräytyy vahingon sattumismaan lainsäädännön mukaan. 

Liikennevakuutus ei kuitenkaan ole voimassa Venäjällä, Valko-Venäjällä, Azerbaidžanissa, Turkissa, 
Marokossa, Tunisiassa, Iranissa, Kosovossa, Kyproksen pohjoisosassa ja Vuoristo-Karabahissa. 

Voimassaoloaika 

Liikenneturva on voimassa, mikäli jäljempänä ei ole toisin säädetty, vakuutuskausittain siihen saakka, 
kunnes ajoneuvon omistajan, tai jos rekisteriin merkitty haltija on yksin vakuutuksenottajana, ajoneuvon 
haltijan vakuuttamisvelvollisuus kysymyksessä olevan ajoneuvon osalta päättyy, vaikka vakuutusmaksua ei 
olisikaan määräaikana suoritettu. 

103 Indeksiehdot 
Vakuutusmäärää ja vakuutusmaksua ei ole sidottu indeksiin ellei vakuutuskirjaan ole toisin merkitty. 

104 Omavastuu 
Vakuutuksenottajalla on liikennevakuutusturvan perusteella korvattavassa omaisuusvahingossa 
vakuutuskirjaan merkitty omavastuu. 

Vakuutusyhtiö maksaa korvauksen vahingon kärsineelle vähentämättä omavastuuta. 

Omavastuu peritään erikseen vakuutuksenottajalta. Jos omavastuuta ei makseta määräaikaan mennessä, 
peritään myöhästymisajalta vuotuista viivästyskorkoa korkolain mukaan. 

Jos vakuutuksenottaja laiminlyö velvollisuutensa maksaa omavastuunsa on vakuutusyhtiöllä oikeus poistaa 
sovittu omavastuu ja korottaa maksua omavastuun poistoa vastaavaksi. 

105 Korvaussäännöt 
Liikennevakuutusturvan korvausperusteet on määritelty liikennevakuutuslaissa. 
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106 Muut vakuutusturvaa koskevat määräykset 

Vakuutusehtojen ja maksuperusteiden muuttaminen vakuutuskauden vaihtuessa  

Vakuutusyhtiöllä on oikeus vakuutuskauden vaihtuessa muuttaa vakuutusehtoja, -maksua sekä muita 
sopimusehtoja. 

Jos vakuutusyhtiö tekee vakuutussopimukseen edellä mainittuja muutoksia, ilmoittaa vakuutusyhtiö 
muutoksesta ja niiden perusteista viimeistään 30 vuorokautta ennen vakuutuskauden alkua. 

Vakuutusehdot ja vakuutusmaksu 

Vakuutusyhtiöllä on oikeus muuttaa vakuutusehtoja, -maksua ja muita sopimusehtoja, kun 

perusteena on 

• uusi tai muuttunut lainsäädäntö tai viranomaisen määräys 

• ennalta arvaamaton olosuhteiden muutos (esim. kansainvälinen kriisi, poikkeuksellinen 
luonnontapahtuma, suuronnettomuus). 

Vakuutusyhtiöllä on oikeus muuttaa vakuutusmaksua vakuutuksia ja vahinkoja koskevan tilastoaineiston 
perusteella liikennevakuutuslain 20 § 2 momentissa mainitun tarkoituksen turvaamiseksi siten, että 
maksut ovat kohtuullisessa suhteessa vakuutuksista aiheutuviin kustannuksiin. Maksua voidaan lisäksi 
muuttaa korvaus- tai kustannustason muutosta vastaavasti. 

Vakuutusmaksu voidaan määrittää eri vakuutuksenottajaryhmille erilaiseksi käyttäen vahinkoriskiä 
vastaavia erilaisia maksun määräytymisperusteita. Vakuutuksia ja vahinkoja koskevan tilastoaineiston 
nojalla määräytymisperusteita ja vakuutusmaksua voidaan muuttaa vahinkoriskiä vastaavaksi. 

Vakuutusyhtiön takautumisoikeus 

Vakuutusyhtiöllä on oikeus vaatia takaisin vahingon johdosta suorittamansa korvaus: 

• jos vakuutetun kohteen omistaja, haltija tai matkustaja on vakuutuksen kohdetta kuljettaessaan 
aiheuttanut vahingon tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella 

• siltä, joka on huolimattomuudellaan aiheuttanut vahingon ajettaessa luvattomasti käyttöön otetulla 
ajoneuvolla 

• vahingon aiheuttaneen vakuutuksen kohteen kuljettajalta, jos tämä on vahingon sattuessa kuljettanut 
vakuutuksen kohdetta 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 

• vahingon aiheuttaneen vakuutuksen kohteen kuljettajalta, jos tämä on vahingon sattuessa kuljettanut 
vakuutuksen kohdetta muuten alkoholin tai muun huumaavan aineen kuin alkoholin vaikutuksen 
alaisena tai alkoholin ja muun huumaavan aineen yhteisvaikutuksen alaisena niin, että hänen kykynsä 
virheettömiin suorituksiin on tuntuvasti huonontunut. 

Lisäksi vakuutusyhtiöllä on oikeus vaatia kolmannelta henkilöltä takaisin korvauksen saajalle 
suorittamansa vapaaehtoisesta turvasta suoritettu korvaus, jos 

• vahinko on aiheutettu tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta, 

• tämä on vastuussa vahingosta tuottamuksestaan riippumatta 

• korvausvelvollisuus perustuu työnantajan tai julkisyhteisön korvausvelvollisuuteen 

• vastuuperusteena on tienpitäjän vastuu, tai 

• vahingonaiheuttaja on vastuussa vahingosta vakuutus-, toimeksianto- tai muun sopimuksen nojalla. 
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Toimenpiteet vahingon tapahduttua 

Liikennevahingosta, joka voi johtaa korvausvaatimukseen, tulee vakuutuksenottajan tapahtumasta tiedon 
saatuaan viipymättä ilmoittaa kirjallisesti vakuutusyhtiölle tai sen edustajalle, mikäli mahdollista 
asianmukaista vahinkoilmoituslomaketta käyttäen. Vakuutuksenottaja on  

velvollinen toimittamaan vakuutusyhtiölle kaikki korvauskysymyksen käsittelemistä varten tarvittavat 
tiedot ja asiakirjat. 

Mikäli korvausta vaaditaan vakuutuksenottajalta tai muulta vahinkoon osalliselta, tulee tämän ohjata 
korvausvaatimus vakuutusyhtiölle. 
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MOOTTORIAJONEUVON VAKUUTUSTURVAEHTO 201: 
TÄYSKASKO - 1.1.2023 

201.1 Korvattavat vahingot 

Vakuutusturva korvaa vakuutetulle ajoneuvolle aiheutuneen äkillisen ja ennalta arvaamattoman 
omaisuusvahingon, jonka syynä on 

• yhteentörmäys 

• tieltä suistuminen 

• ajoneuvon kaatuminen 

• tien sortuminen 

• muu ajoneuvoon ulkopuolelta kohdistuva vahinkotapahtuma 

• irti päässyt tuli tai ajoneuvoon suoraan kohdistunut salamanisku 

• ajoneuvon tai sen vakiovarusteen varkaus, luvaton käyttö, käyttövarkaus tai näiden yritys (rikoslaki 28: 
7-9c) 

• tahallinen vahingonteko (ilkivalta) 

• yhteentörmäys hirvieläimen kanssa 

• ajoneuvon kuljettaminen muulla ajoneuvolla. 

Suoranaisen omaisuusvahingon lisäksi korvataan 

• ajoneuvon tielle nosto sekä sen kuljettaminen lähimpään hyväksyttävään korjaamoon, jos ajoneuvoa ei 
voida sinne ajaa 

• kohtuulliset varkauden aiheuttamat ajoneuvon noutamis- tai palauttamiskustannukset 

• kohtuulliset kustannukset, jotka vakuutuksenottajalle aiheutuvat sattuneen tai välittömästi uhkaavan 
vaaran rajoittamisesta tai torjumisesta 

• kriisiapua vakuutetun luvanvaraisen ajoneuvon kuljettajalle tai hänen puolisolleen, jos kuljettaja on ollut 
osallisena vakavassa, henkilövahinkoja vaatineessa liikenneonnettomuudessa tai on joutunut ryöstön, 
sen yrityksen tai pahoinpitelyn uhriksi. Kriisiapu kattaa terveydenhuollon ammattihenkilön antaman 
kriisiavun 800 euroon asti vahinkotapahtumaa kohti. 

• ryöstön, sen yrityksen tai pahoinpitelyn seurauksena vakuutetun luvanvaraisen ajoneuvon kuljettajan ja 
vakuutuksenottajan seuraavalle omaisuudelle aiheutunut vahingoittuminen tai katoaminen kaikki 
yhteensä 2000 euroon asti vahinkotapahtumaa kohti käyvästä arvostaan: 

•       rahat ja muut maksuvälineet 

•       vaatteet ja silmälasit 

•       muut henkilökohtaiset käyttöesineet. 

Ryöstöllä tarkoitetaan anastamista, joka toteutetaan käyttämällä ajoneuvon kuljettajaan kohdistuvaa 
väkivaltaa tai sillä uhkaamista. 

201.2 Rajoitukset 

Yleisten sopimusehtojen kohdan 9 Vahinkotapahtuma rajoitusten lisäksi vakuutusturva ei korvaa vahinkoa, 
joka aiheutuu 

• sähkölaitteille tai ajoneuvon elektroniselle ohjausyksikölle jännitevaihteluista tai sisäisestä 
rikkoutumisesta, 
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• moottorin tai pakoputkiston sisällä tapahtuneesta palosta tai räjähdyksestä niille itselleen, 

• silloin, kun ajoneuvo tai sen varusteet, eivät ole olleet varkauden, luvattoman käytön, käyttövarkauden 
tai näiden yrityksen teon hetkellä lukittuna tai lukitussa tai jatkuvasti vartioidussa säilytyssuojassa. 
Lukitusvaatimus koskee kaikkia ajoneuvoja, myös perävaunua. Ajoneuvo, jossa ei ole rakenteensa 
puolesta ohjauslukkoa tai muuta luvattoman käytön tehokkaasti estävää laitetta, katsotaan lukituksi 
vain, kun se on lukittu suojaustehtävänsä täyttävällä lukituslaitteella, 

• tahallisesta vahingonteosta ja palosta silloin, kun ajoneuvo tai sen varusteet eivät ole olleet varkauden, 
luvattoman käytön, käyttövarkauden tai näiden yrityksen teon hetkellä lukittuna tai lukitussa tai 
jatkuvasti vartioidussa säilytyssuojassa, 

• tapahtumasta, jonka ajankohtaa ja paikkaa ei voida määritellä, 

• ajoneuvolle suunnittelu-, asennus- tai työvirheestä sekä rakenne-, valmistus- tai aineviasta tai viasta 
joka on korvattava takuun perusteella, 

• ajoneuvon korjaamiseen käytetyistä sopimattomista tai heikkolaatuisista osista, 

• kulumisesta, syöpymisestä tai muusta vastaavasta vähitellen tapahtuvasta ilmiöstä, 

• jäihin uppoamisesta muualla kuin tieviranomaisten turvallisuusmääräykset täyttävällä ja yleiseen 
käyttöön avatulla talvitiellä, 

• ajoneuvon (pl. moottorikelkan tai mönkijän) maaperään tai veteen vajoamisesta silloin kun sitä 
käytetään tai kuljetetaan tien ulkopuolella, 

• vedestä, kun ajoneuvoa kuljetetaan veden peittämällä tiellä tai alueella, 

• osallistuttaessa kilpailuun tai sen harjoitteluun, 

• ajoneuvolle tai ajoneuvoyhdistelmälle niiden kuormasta tai ajoneuvossa olleesta eläimestä, ellei 
sellainen vahinko ole välitön seuraus muuten tästä vakuutusturvasta korvattavasta vahingosta, 

• puutteellisesta öljyn- tai jäähdytysnesteen kierrosta ajoneuvon moottorille ja sen lisälaitteille, 
vaihteistolle, voimansiirtolaitteistolle tai jäähdytysjärjestelmälle, 

• hyönteisistä tai tuhoeläimistä, 

• pakkasesta tai kuumuudesta, 

• väärästä polttoaineesta tai polttoaineseoksesta, 

• ajoneuvolle sen voimanlähteenä käytettyjen akkujen ylilatauksen seurauksena, 

• käsiteltävästä materiaalista. 

Kriisiapu on aloitettava mahdollisimman pian tapahtumasta ja se on annettava kuuden (6) kuukauden 
kuluessa tapahtumasta. Kriisiapu voidaan antaa vain Suomessa. Kriisiavusta ei makseta välillisiä 
kustannuksia kuten ansionmenetys-, matka- tai yöpymiskuluja. Kuljettajalla ei ole oikeutta saada kriisiapua, 
jos hän on itse aiheuttanut tapahtuman tahallisesti, törkeällä huolimattomuudella tai törkeällä liikenteen 
vaarantamisella. 

Vakuutuksesta ei korvata ryöstön, sen yrityksen tai pahoinpitelyn seurauksena kuljettajan tai 
vakuutuksenottajan omaisuudelle aiheutuneena vahingoittumisena vahinkoa, joka on aiheutunut muissa 
kuin ajoneuvon liikenteeseen tai työsuoritukseen käyttämiseen liittyvissä olosuhteissa eikä 
henkilövahinkoja. 

Toisella ajoneuvolla aiheutettua vahinkoa ei korvata tahallisena vahingontekona. 

Yleisten sopimusehtojen kohdan 9 Vahinkotapahtuma rajoitusten lisäksi vahinkotapahtumasta peritään 
+25% lisäomavastuu vahingon määrästä, jos palovahingon kohdannutta linja-autoa, hakkuria, kuorma-
auton alustalle rakennettua hakkuria, perävaunun tai hinattavan laitteen alustalle rakennettua 
hakkurilaitetta, hakkuutähdepaalainta ja murskainta ei ole varustettu moottoriajoneuvosuojeluohjeen 401: 
Yleissuojelu tai 402: Moottorityökone ja linja-auto, mukaisilla sammutinlaitteilla. 
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201.3 Kippausvahingot 

Vakuutusturva korvaa kuorma-auton, perävaunun tai moottorityökoneen kuorman 

purkamisen yhteydessä äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti syntyneen, koko ajoneuvoa uhkaavan 
kaatumistilanteen estämiseksi tehdystä toimenpiteestä vakuutuksen kohteelle aiheutuneen vahingon. 
Mekaanisen vian tai rakenteellisen heikkouden aiheuttamaa vahinkoa ei korvata. 

Näihin vahinkoihin ei sovelleta kohdan 201.2 rajoitusta, joka koskee kuorman aiheuttamaa vahinkoa. 
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MOOTTORIAJONEUVON VAKUUTUSTURVAEHTO 211: 
OIKEUSTURVA - 1.1.2011 

211.0 Vakuutetut, vahinkotapahtuma ja voimassaoloaika 

Vakuutetut 

Vakuutettuja ovat vakuutuskirjassa mainitun ajoneuvon 

• omistaja 

• haltija 

• kuljettaja 

kukin tässä ominaisuudessaan. 

Vahinkotapahtuma 

Asiassa, jonka johdosta oikeusturvaa haetaan, tulee olla kysymys syytteestä tai riitautetusta 
vaatimuksesta. Vaatimuksen katsotaan olevan riitautettu silloin, kun asiassa on esitetty yksilöity vaatimus, 
joka on nimenomaisesti kiistetty joko perusteeltaan tai määrältään. 

Kysymyksessä on yksi vahinkotapahtuma silloin, kun kaksi tai useampia tämän vakuutuksen vakuutettuja 
on riita-, rikos- tai hakemusasiassa samalla puolella tai vakuutetuilla/vakuutetulla on useita riita-, rikos- tai 
hakemusasioita, jotka perustuvat samaan tapahtumaan, olosuhteeseen, oikeustoimeen tai 
oikeudenloukkaukseen tai jos kyseessä on sama tai samanlainen vaikkakin eriperusteinen vaatimus. 

Vahinkotapahtuman syntymisajankohta ja vakuutusturvan voimassaoloaika 

Vakuutusturvasta korvataan vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneet vahinkotapahtumat. 

Vahinkotapahtuma on sattunut vakuutuksen voimassaoloaikana, jos riita, vaatimus tai syyte perustuu 
tapahtumaan, olosuhteeseen, oikeustoimeen tai oikeudenloukkaukseen, joka on syntynyt vakuutuksen 
voimassaoloaikana. 

211.1 Korvattavat kustannukset 

Vakuutuksen tarkoitus 

Vakuutusturvan tarkoituksena on korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja 
oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä vakuutuskirjassa mainitun 
ajoneuvon omistamiseen, kuljettamiseen ja hallintaan liittyvissä riita-, rikos- ja hakemusasioissa. 

Vakuutettu voi käyttää vakuutusta asioissa, jotka voidaan välittömästi saattaa käräjäoikeuden 
tutkittavaksi taikka vastaavien ulkomaisten tuomioistuinten tutkittavaksi Moottoriajoneuvovakuutuksen 
yleisten ehtojen kohdassa 102 mainituissa maissa. 

Vakuutusturvasta ei korvata kuluja asioissa, jotka käsitellään hallinnollisissa viranomaisissa tai 
erikoistuomioistuimissa, esimerkiksi hallinto-oikeudessa vakuutusoikeudessa tai korkeimmassa hallinto-
oikeudessa. Vakuutuksesta ei myöskään korvata kuluja asioissa, jotka käsitellään Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimessa, Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa tai yhteisöjen ensimmäisen asteen 
tuomioistuimessa. 

Vakuutusturvasta korvataan vahinkotapahtumasta aiheutuneet välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja 
oikeudenkäyntikulut seuraavasti: 

Riita- ja hakemusasia 

Vakuutetulle asiamiehen käyttämisestä ja todistelusta aiheutuneet kulut. 
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Jos edellytyksenä riidan saattamiselle tuomioistuimen tutkittavaksi on jokin oikeustoimi taikka jossakin 
elimessä tai toimituksessa tehty päätös, kustannukset korvataan siitä lukien, kun asia voidaan saattaa 
käräjäoikeuden käsiteltäväksi. 

Jos asiaa on käsitelty tuomioistuinsovittelussa, korvataan vakuutuksesta myös sovittelijan mahdollisen 
avustajan palkkiosta ja kuluista riidan osapuolten pääluvun mukaisesti laskettu vakuutetun osuus. 

Rikosasia 

Asianomistajana 

Vakuutetulle asiamiehen käyttämisestä ja todistelusta aiheutuneet oikeudenkäyntikulut siltä osin, kuin 
oikeudenkäynnissä on kysymys rikoksesta johtuvasta muusta vakuutetun yksityisoikeudellisesta 
vaatimuksesta kuin oikeudenkäyntikuluista. 

Vastaajana 

Kustannukset vakuutetun puolustuksesta, ei kuitenkaan, jos virallisen syyttäjän syyte koskee tahallista 
tekoa, törkeää huolimattomuutta tai törkeää varomattomuutta. 

Jos virallisen syyttäjän syyte on tuomioistuimen päätöksellä hylätty, siltä osin kuin se on koskenut edellä 
mainittua tahallista tekoa, törkeää huolimattomuutta tai törkeää varomattomuutta, korvataan kulut 
jälkikäteen. 

Jos virallisen syyttäjän syyte on tuomioistuimen päätöksellä hylätty kokonaan, ei korvausta makseta, sillä 
tällöin kustannukset tulee vaatia korvattavaksi valtion varoista oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun 
lain 9 luvun perusteella. 

Jos vakuutettu syyttäjän valituksen johdosta muutoksenhakutuomioistuimessa tuomitaan tässä kohdassa 
mainitusta tahallisesta teosta, törkeästä huolimattomuudesta tai törkeästä varomattomuudesta, ei 
puolustus- ja oikeudenkäyntikuluja korvata. 

Muutoksenhaku korkeimpaan oikeuteen 

Jos muutoksenhaku korkeimpaan oikeuteen edellyttää valituslupaa, muutoksenhausta aiheutuneet 
kustannukset korvataan vakuutuksesta vain siinä tapauksessa, että lupa on myönnetty. Tämä edellytys 
koskee myös niitä asioita, joissa korkein oikeus on ensimmäinen muutoksenhakuaste. 

Ylimääräisten muutoksenhakukeinojen käyttämisestä aiheutuneet kustannukset korvataan vain, jos 
korkein oikeus on hyväksynyt kantelun tai tuomion purkamisen tai palauttanut menetetyn määräajan. 

Yhteisen edun turvaaminen 

Mikäli asiassa on kysymys olennaisesti muusta kuin vakuutetun omasta intressistä taikka vakuutetulla on 
asiassa valvottavana yhteinen etu muiden kuin tällä vakuutuksella vakuutettujen henkilöiden kanssa, 
vakuutuksesta korvataan vain vakuutetun osuudeksi katsottava osa kustannuksista. 

211.2 Rajoitukset 

Vakuutusturva ei korvaa vakuutetulle aiheutuvia kustannuksia asiassa 

• jolla on vakuutetulle vähäinen merkitys 

• jossa vaatimuksen riitauttamista ei voida osoittaa 

• joka liittyy vakuutetun muuhun toimintaan kuin vakuutuskirjassa mainitun ajoneuvon 

• omistamiseen, kuljettamiseen tai hallintaan 

• jossa on kysymys luvanvaraisen henkilö- tai tavaraliikenteen harjoittamiseen tarvittavasta 
liikenneluvasta tai liikenteen luvattomasta harjoittamisesta 

• jossa tämän vakuutuksen vakuutetut ovat vastapuolina; Moottoriajoneuvon liikenteeseen 
käyttämisestä johtuneessa syytejutussa vakuutuksesta korvataan kuitenkin vakuutuksenottajan 
kustannukset sekä ajoneuvon kuljettajan puolustuskulut 
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• joka koskee saatavaa tai vaadetta, joka on siirretty vakuutetulle, ellei siirrosta ole riidan syntyessä 
kulunut kahta vuotta 

• jossa on kysymys rangaistusvaatimuksen vastustamisesta tuomioistuimessa 

• jossa virallisen syyttäjän vakuutettua vastaan ajama syyte koskee ylinopeuteen perustuvaa 
liikenneturvallisuuden vaarantamista tai liikennerikkomusta 

• joka koskee kuljettajan ajokieltoon määräämistä 

• joka koskee vakuutettua vastaan esitettyä sellaiseen tekoon perustuvaa vahingonkorvaus- tai muuta 
vaatimusta, jonka puolustuskustannuksia ei kohdan Rikosasia mukaan korvata 

• joka koskee konkurssimenettelyä 

• joka koskee ulosottoa, ulosottolaissa tarkoitettua täytäntöönpanoriitaa tai ulosottoon liittyvää 
täytäntöönpanoa 

• jossa on kysymys yrityksen saneerauksesta tai yksityishenkilön velkajärjestelystä annettujen lakien 
mukaisesta menettelystä tai maaseutuelinkeinolain mukaisesta maatalouden harjoittajan 
vapaaehtoisesta velkajärjestelystä 

• jota käsitellään ryhmäkanteena 

• jossa on kysymys siitä onko vakuutetun ilmoittamasta vahinkotapahtumasta aiheutuneet kustannukset 
joko kokonaan tai osittain korvattava tästä oikeusturvavakuutuksesta. 

Vakuutusturva ei korvaa seuraavia kustannuksia: 

• Vakuutetun maksettavaksi tuomittuja tai sovittuja vastapuolen oikeudenkäyntikuluja. Vakuutuksesta 
korvataan myös oikeuden lainvoimaisella päätöksellä vakuutetun maksettavaksi tuomitut vastapuolen 
oikeudenkäyntikulut samoin ehdoin kuin vakuutetun omatkin oikeudenkäyntikulut kuitenkin silloin, kun 
vakuutuskirjassa mainittua moottoriajoneuvoa koskeva oikeusturvavakuutus on jossakin Sampo-
ryhmän yhtiössä alkanut ennen 1.1.1997 ja vakuutusturva on ollut yhtäjaksoisesti voimassa 
vahinkotapahtuman sattumiseen asti. Sovittuja kuluja ei kuitenkaan tässäkään tapauksessa korvata. 

• Oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 9 luvun perusteella valtion varoista suoritettavia 
oikeudenkäyntikuluja. 

• Kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet ennen vahinkotapahtumaa suoritetuista toimenpiteistä tai asian 
alustavasta selvittelystä taikka sellaisesta riitaisen asian selvittelystä tai hoitamisesta, jonka 
seurauksena vakuutettu perustellustikin luopuu vaatimuksistaan vastapuolta kohtaan 

• Tuomion tai päätöksen täytäntöönpanosta taikka turvaamistoimenpiteistä aiheutuvia kustannuksia. 
Turvaamistoimenpiteistä aiheutuvat kustannukset korvataan kuitenkin silloin, kun turvaamistoimi 
liittyy turvaamistoimenpidettä haettaessa vireillä olevaan oikeudenkäyntiin ja käsitellään samassa 
tuomioistuimessa pääasian kanssa ja tästä pääasian oikeudenkäynnistä maksetaan korvausta 
oikeusturvavakuutuksesta. Turvaamistoimenpiteen täytäntöönpanosta aiheutuvia kustannuksia ei 
tällöinkään korvata. 

• Vakuutetun ajanhukkaa, omaa työtä tai siitä aiheutuvia kustannuksia, tulon tai ansionmenetystä, 
matkoja tai oleskelukustannuksia eikä sitä lisäkustannusta, joka aiheutuu asiamiehen vaihtamisesta tai 
vakuutetun omasta kustannuksia lisäävästä tai tarpeettomia kustannuksia aiheuttavasta menettelystä. 

• Oikeustieteellisen asiantuntijalausunnon hankkimisesta aiheutuvia kustannuksia. 

• Rikosilmoituksen tai tutkintapyynnön tekemisestä taikka rikosasian esitutkinnasta aiheutuvia 
kustannuksia. 

• Välimiehen ja sovittelijan palkkiota ja kuluja 

• Julkisen oikeusavun hakemisesta aiheutuneita kustannuksia 

• Kustannuksia sellaisista seikoista tai todisteista, joita tuomioistuin ei ota huomioon liian myöhään 
esitettyinä. 
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• Kustannuksia, jotka vakuutettu tai hänen asiamiehensä ovat aiheuttaneet jäämällä pois 
tuomioistuimesta, jättämällä noudattamatta tuomioistuimen antamia määräyksiä tai esittämällä 
väitteen, jonka he ovat tienneet tai heidän olisi pitänyt tietää aiheettomaksi, taikka muutoin ovat 
oikeudenkäyntiä pitkittämällä tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttaneet. 

• Kustannuksia oikeudenkäynnistä, jonka vakuutettu tai hänen asiamiehensä on aloittanut ilman, että 
vastapuoli on antanut siihen aihetta, taikka muutoin ovat tahallisesti tai huolimattomuudesta 
aiheuttaneet tarpeettoman oikeudenkäynnin. 

• Kustannuksia oikeudenkäynnistä, jossa vakuutetun vaatimus on jätetty tutkimatta tai hylätty 
vanhentuneena, ennenaikaisena tai lakiin perustumattomana. 

211.3 Korvauksen määrä ja sen laskeminen sekä arvonlisävero 

Vakuutuksesta korvattavat asianajo- ja oikeudenkäyntikulut määrätään oikeudenkäymis-kaaren ja 
oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain oikeudenkäyntikuluja koskevien oikeusohjeiden mukaisesti. 

Jos tuomioistuin ei asianosaisten myöntämisen tai jonkin muun syyn vuoksi ole lausunut päätöksessään 
asianajo- ja oikeudenkäyntikuluista, tai jos asia on ratkaistu myöntämisen mukaisesti tai sovintoteitse, 
korvattavat kustannukset määritellään ottaen huomioon myös vastaavanlaisissa asioissa yleensä tuomitut 
tai maksetut kulut. Kustannuksista korvataan kuitenkin enintään tuomioistuimen vakuutetun vastapuolen 
maksettavaksi velvoittama kulumäärä, ellei tuomioistuin ole ratkaisussaan ilmenevin perustein 
nimenomaisesti katsonut, että vakuutetun on itse kärsittävä kulunsa osittain tai kokonaan vahinkonaan. 

Asiamiehen käytöstä korvataan kohtuullinen palkkio asiamiehen työstä ja välttämättömistä kuluista. 
Palkkion ja kulujen kohtuullisuutta arvioitaessa otetaan huomioon riidanalaisen etuuden arvo, asian 
vaikeus ja laajuus sekä suoritetun työn määrä ja laatu. Korvattavien kustannusten määrä on kuitenkin 
enintään vakuutetun vastapuolelleen esittämän kuluvaatimuksen suuruinen. 

Mikäli riidanalaisen etuuden arvo on rahassa arvioitavissa, vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjaan 
merkityn vakuutusmäärän rajoissa enintään riidanalaisen etuuden kaksinkertainen määrä tai jos riidan 
kohteena on toistuvaisluonteinen maksu, määrää arvioitaessa otetaan huomioon enintään riidanalaisen 
kertamaksun kymmenkertainen määrä. Etuuden määrää arvioitaessa ei oteta huomioon korko- tai 
asianajo- ja oikeudenkäyntikuluvaatimuksia. 

Jos vakuutettu on arvonlisäverolain mukaan oikeutettu arvonlisäverotuksessaan vähentämään 
asianajolaskuun tai oikeudenkäyntikuluihin sisältyvän veron, korvauksesta vähennetään kustannuksiin 
sisältyvä arvonlisävero ja vakuutusyhtiö maksaa vakuutetulle korvauksen asianajo- ja 
oikeudenkäyntikuluista vakuutetun itse maksamaa laskua vastaan. 

211.4 Toimenpiteet vahinkotapahtuman satuttua 

Vahinkoilmoitus 

Jos vakuutettu haluaa käyttää vakuutusta, on siitä kirjallisesti ilmoitettava vakuutusyhtiölle etukäteen. 
Samalla on selvitettävä ja yksilöitävä millaisesta riita-, rikos- tai hakemusasiasta on kysymys. 
Vakuutusyhtiö antaa tällöin vakuutetulle kirjallisen korvauspäätöksen. 

Korvaamistapa 

Vakuutusyhtiö maksaa korvauksen vakuutetun asianajo- ja oikeudenkäyntikuluista tuomioistuimen 
lainvoimaisen päätöksen tai sovinnon syntymisen jälkeen. 

Vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden vähennykseksi on luettava kulukorvaus, jonka vakuutetun 
vastapuoli on tuomittu tai sitoutunut maksamaan vakuutetulle, mikäli se on saatu perityksi 
maksuvelvolliselta. 

Mikäli vakuutettu on perinyt oikeudenkäyntikulut tai vastapuoli on ne vakuutetulle maksanut tai 
vakuutettu on muutoin saanut lukea ne hyväkseen, on vakuutetun palautettava ne vakuutusyhtiölle 
korkoineen siltä osin kuin ne vakuutusehtojen mukaan on luettava vakuutus-yhtiön hyväksi. 
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Jos vastapuoli on tuomittu tai sitoutunut maksamaan vakuutetulle kulukorvausta, joka vakuutuksesta 
korvausta maksettaessa on maksamatta, vakuutettu on velvollinen siirtämään oikeutensa 
kulukorvaukseen vakuutusyhtiölle tämän maksamaan korvauksen määrään asti. 

Jos vakuutettu on joutunut maksamaan osan kustannuksista itse sen vuoksi, että kustannukset ylittävät 
vakuutuskirjaan merkityn enimmäiskorvauksen, vastapuolelta saatu kulukorvaus jaetaan vakuutusyhtiön 
ja vakuutetun kesken maksettujen kustannusosuuksien suhteessa. 

211.5 Muita korvaukseen liittyviä säännöksiä 

Henkilön menettelyn vaikutus 

Vakuutetun on oikeudenkäynnissä ja sovintoneuvotteluissa vaadittava vastapuolelta korvausta asianajo- ja 
oikeudenkäyntikuluistaan. Jos vakuutettu ilman perusteltua syytä ei vaadi vastapuolelta kulujaan, 
vakuutuksesta maksettavaa korvausta voidaan vakuutussopimuslain mukaan alentaa tai se voidaan evätä. 

Vakuutetun asiaa hoitavan henkilön on oltava asianajaja tai muu lakimies. Vakuutetulle aiheutuvia 
kustannuksia ei korvata, jos asiaa on hoitanut muu kuin tuomarinvirkaan oikeuttavan tutkinnon suorittanut 
henkilö. 

Vakuutusyhtiöllä on oikeus nimetä asiamies, mikäli vakuutusyhtiöllä on asiassa valvottavana yhteinen etu 
vakuutetun kanssa tai asia käsitellään ulkomailla. 

Vakuutetulla ei ole oikeutta myöntää asiansa hoitamisesta aiheutuneiden kustannusten määrää yhtiötä 
sitovasti. Vakuutetun asiamiehelleen mahdollisesti maksama korvaus asiamiehen palkkioista ja kuluista ei 
sido vakuutusyhtiötä arvioitaessa oikeudenkäyntikulujen kohtuullisuutta, vaan asiamiehen lasku tulee 
lähettää vakuutusyhtiölle korvauksen määrittelyä varten. 
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MOOTTORIAJONEUVOERITYISEHTO 303: OSAMAKSU, 
AUTOKIINNITYS JA LEASING - 1.1.2003 

303.1 Korvattavat vahingot 

Vakuutusturvasta korvataan ajoneuvon omaisuusvahinko vakuutuskirjaan merkityn vakuutusturvan 
laajuudessa myyjälle ja autokiinnityksen haltijalle. 

Korvaus voidaan suorittaa, vaikka korvaamisen estäisivätkin kokonaan tai osittain 

• suojeluohjeiden noudattamista koskevat sopimusehdot (Yleiset sopimusehdot 001, kohta 8) 

• myötävaikuttamista vahingon syntyyn koskevat sopimusehdot (Yleiset sopimusehdot 001, kohta 9) 

• vakuutuksenottajan toimenpiteitä vahingon tapahduttua koskevat sopimusehdot (Yleiset 
sopimusehdot 001, kohta 10) 

Korvaus voidaan suorittaa, vaikka korvaamisen estäisi se, että varkausvahinko on kohdistunut 
lukitsemattomaan ajoneuvoon. 

Korvauksena maksetaan velkojalle vahinkohetkellä osamaksusopimuksesta johtuva erääntymätön saatava 
tai maksamaton lainaosuus osamaksulain mukaisen tilityksen tai haltijan suostumuksen perusteella, 
kuitenkin enintään vahingon määrä. Leasing-sopimuksen voimassa ollessa maksetaan korvaus 
vuokranantajalle. 

303.2 Rajoitukset 

Korvauksen enimmäismäärä on ajoneuvon käypä hinta. 

Omavastuu on kuhunkin vahinkotapahtumaan sovellettavan omavastuun suuruinen. 

Vakuutusyhtiö on oikeutettu saamaan takaisin tämän vakuutusturvan perusteella maksamansa 
korvauksen ajoneuvon haltijalta, vuokralleottajalta, vahingon aiheuttajalta ja autokiinnityksen ollessa 
kysymyksessä myös ajoneuvon omistajalta. 
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MOOTTORIAJONEUVOSUOJELUOHJE 401: YLEISSUOJELU - 
1.1.2023 
Yleisten sopimusehtojen kohdan 8 Suojeluohjeet lisäksi noudatetaan seuraavaa suojeluohjetta. 

Ajoneuvo on huollettava ja pidettävä kunnossa asianmukaisella tavalla. Vakuutetun on huolehdittava siitä, 
että ajoneuvon sähköjärjestelmä, letkut, putket, mekaniikka ja vaadittava sammutuskalusto sekä 
latausasemat ja muut ajoakkujen lataamisen käytettävät laitteet ja johdot ovat kunnossa, eivätkä aiheuta 
palo- tai rikkoutumisvahingon vaaraa. 

Ajoneuvo tulee pitää Ajoneuvolain ja muiden ajoneuvoa koskevien säädösten ja määräysten edellyttämässä 
kunnossa. 

Korjattaessa ajoneuvoa hitsaamalla on verhoilu ja muut syttyvät rakenteet purettava tai suojattava 
riittävän laajalta alueelta. Korjauspaikalle on järjestettävä tarvittava vartiointi, jälkivartiointi ja 
alkusammutuskalusto. 

Moottorin, voimansiirtolaitteiden tai muiden osien lämmittämiseen tai ajoneuvon lämmitykseen tai 
lataamiseen saa vakiovarusteiden lisäksi käyttää ainoastaan CE-hyväksyttyä ajoneuvojen lämmitykseen tai 
lataamiseen valmistettua laitetta. Nestekaasulämmittimessä on oltava liekinvartija. 

Ajoneuvon koneiston, polttoainesäiliön tai muun osan valaisemiseen saa käyttää ainoastaan 
sähkövalaisinta. 

Ajoneuvon säilymisestä ja suojelemisesta on pidettävä hyvää huolta. Mikäli ajoneuvo vioittuu tai vaurioituu 
taajaman ulkopuolella tai muussa sellaisessa paikassa, jossa se on vahingonteolle tai varkaudelle alttiina, 
tulee se välittömästi hinauttaa tai kuljettaa turvalliseen suojaan. 

Ajoneuvon ja sen avaimien säilymisestä ja silmälläpidosta on huolehdittava. Varkausvahingon estämiseksi 
ajoneuvon ja sen säilytyssuojan avaimia ei saa säilyttää näkyvillä tai sellaisessa lukitsemattomassa 
paikassa, jossa sivullinen ennalta tietää tai voi tietää avainten olevan. Yhteistilassa ajoneuvo ja siihen 
tarkoitetut varusteet kuten esim. renkaat on pidettävä lukittuina. Kun ajoneuvoa säilytetään toisessa 
kulkuvälineessä tai perävaunussa, ne tulee lukita. 

Ajoneuvoa käytettäessä tai ladattaessa on noudatettava sen valmistajan tai myyjän antamia ohjeita. 

Irrallinen ajoakkujen latausjohto tulee latauksen jälkeen irrottaa sekä autosta että pistorasiasta. Sitä ei saa 
säilyttää maassa, ulkona, lattialla tai varkaus- ja ilkivaltavahingolle alttiissa paikassa. 

Ajoneuvon ajoakkuja saa ladata tavallisesta maadoitetusta SUKO-pistorasiasta (esimerkiksi 
kotitalouspistorasia, perinteinen sähkötolppa) vain poikkeuksellisesti ja lyhyen aikaa enintään 8 Ampeerin 
virralla. Pistorasian tulee tällöin olla hyväkuntoinen. 

Sähköajoneuvojen latauspisteen ympäristö on pidettävä puhtaana ja huolehdittava siitä, ettei 
latauspisteen välittömässä läheisyydessä ole muuta palokuormaa. 

Työsuorituksissa on ajoneuvon tukijalkoja käytettävä ja varmistettava maaperän kantavuus. 

Ajoneuvoa ei saa kuljettaa väsyneenä tai sairaana. 

Ajoneuvon kuljettaminen edellyttää kuljettajalta viranomaisten antamaa asianmukaista ajokorttia tai ikään 
perustuvaa oikeutta kuljettaa ajoneuvoa. 

VAATIMUS LINJA-AUTON SAMMUTUS- JA PALOHÄLYTYSJÄRJESTELMÄSTÄ 

Luvanvaraiseen henkilöliikenteeseen käytettävä (M3 luokat) ja Ajoneuvojen paloturvallisuusohjeen PATU 
2022:01 

• turvallisuusluokkaan 6 kuuluva moottoripolttoaineella toimiva linja-auto on aina varustettava moottori- 
ja lisälämmitintilaan kiinteästi asennetulla sammutusjärjestelmällä PATU 2022:01 ohjeen mukaisesti. 
Vaatimus koskee linja-autoa, joka on rekisteröity 1.1.2014 tai sen jälkeen. Lisäksi linja-auto on 
varustettava vähintään kahdella 6 litran SS-EN 3 standardin mukaisella 13A 144 B -teholuokan 
pakkasenkestävällä käsisammuttimella. Moottoritilan ulkorakenteessa on oltava aukko, jonka kautta 
käsisammuttimen sammute voidaan purkaa moottoritilaan. 
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• turvallisuusluokkaan 7 kuuluva täyssähköinen linja-auto on varustettava palohälytysjärjestelmällä, joka 
on asennettu riippumattomaksi linja-auton omasta sähkö- ja palohälytysjärjestelmästä. 
Palohälytysjärjestelmän tulee olla kaksivaiheinen. Ensimmäinen vaihe hälyttää poikkeavasta 
kaasupitoisuudesta, lämpötilasta tai savusta ja toinen vaihe hälyttää palosta. Linja-auton 
lisälämmitintila on aina varustettava kiinteästi asennetulla sammutusjärjestelmällä PATU 2022:01 
ohjeen turvallisuusluokan 6 mukaisesti. Lisäksi linja-auto on varustettava vähintään kahdella 6 kg 
niiden akku- ja konetiloihin soveltuvalla EN 3-7 standardin mukaisilla käsisammuttimilla. Käytettävä 
sammutintyyppi tulee olla valmistettu toimimaan konetilassa esiintyviä jännitetiloja vastaavaksi. 

• turvallisuusluokkaan 8 kuuluva vaihtoehtoisella polttoaineella, kuten kaasulla, toimiva linja-auto tulee 
aina varustaa UNECE R107:06 ohjeen mukaisesti. Lisäksi linja-auto on varustettava vähintään kahdella 
6 kg käsisammuttimella, josta toinen on oltava luokaltaan sellainen, että se soveltuu moottoritilan palon 
sammuttamiseen. 

Linja-autojen sammutinjärjestelmävaatimukset eivät koske pienoisbusseja, joiden paikkaluku on alle 30. 

 

VAATIMUS MOOTTORITYÖKONEEN AUTOMAATTISESTA SAMMUTUSJÄRJESTELMÄSTÄ 

Ajoneuvojen paloturvallisuusohjeen PATU 2022:01 turvallisuusluokkaan 1 kuuluvan moottorityökoneen 
ajomoottori ja mahdollinen työkoneen käyttömoottori tulee aina varustaa toimivalla automaattisella 
sammutusjärjestelmällä ja pysäytyslaitteella PATU 2022:01 ohjeen turvallisuusluokan 1 mukaisesti. 
Sammutusjärjestelmän tulee täyttää uudelleensyttymisen estävän testimenetelmän SP Method 4912 
mukaiset vaatimukset. Lisäksi ajoneuvo on varustettava neljällä 6kg 43A 233B C -teholuokan 
pakkasenkestävällä käsisammuttimella. 

Vaatimusta sovelletaan moottorityökoneeseen, jonka käypäarvo on vakuutuksen voimaantulohetkellä 
vähintään 700 000 euroa ja käyvästä arvosta riippumatta aina hakkuriin, kuorma-auton alustalle 
rakennettuun hakkuriin, perävaunun tai hinattavan laitteen alustalle rakennettuun hakkurilaitteeseen, 
hakkuutähdepaalaimeen sekä murskaimeen. 

 

SUOSITUS MOOTTORITYÖKONEIDEN SAMMUTUS- JA PALOHÄLYTYSJÄRJESTELMÄSTÄ 

Niiltä osin kuin kyse ei ole kohdassa Vaatimus moottorityökoneen automaattisesta 
sammutusjärjestelmästä mainitusta moottorityökoneesta, noudatetaan seuraavaa suositusta:  

Kun ajoneuvolla työskennellään palovaarallisessa tai muulla tavoin riskialttiissa ympäristössä tai 
ajoneuvolla käsitellään palovaarallista materiaalia ja ajoneuvo kuuluu Ajoneuvojen paloturvallisuusohjeen 
PATU 2022:01 

• turvallisuusluokkaan 2 (moottoripolttoainekäyttöinen) tai turvallisuusluokkaan 8 (vaihtoehtoisella 
polttoaineella, kuten kaasulla toimiva), tulee moottorityökoneen ajomoottori ja mahdollinen työkoneen 
käyttömoottori aina varustaa toimivalla PATU 2022:01 ohjeen mukaisella sammutusjärjestelmällä. 
Lisäksi turvallisuusluokkaan 2 kuuluva moottorityökone on varustettava vähintään kahdella 6 kg 43A 
233B C -teholuokan pakkasenkestävällä käsisammuttimella ja turvallisuusluokkaan 8 kuuluva 
moottorityökone vähintään kahdella 6 kg käsisammuttimella, josta toinen on oltava luokaltaan 
sellainen, että se soveltuu vaihtoehtoisella polttoaineella toimivan moottorityökoneen moottoritilan 
palon sammuttamiseen. 

• turvallisuusluokkaan 7 (täyssähköinen), tulee täyssähköinen moottorityökone aina varustaa 
palohälytysjärjestelmällä, joka on asennettu riippumattomaksi moottorityökoneen omasta sähkö- ja 
palohälytysjärjestelmästä. Palohälytysjärjestelmän tulee olla kaksivaiheinen. Ensimmäinen vaihe 
hälyttää poikkeavasta kaasupitoisuudesta, lämpötilasta tai savusta ja toinen vaihe hälyttää palosta. 
Moottorityökoneen mahdollinen lisälämmitintila tulee aina varustaa kiinteästi asennetulla toimivalla 
sammutusjärjestelmällä PATU 2022:01 ohjeen turvallisuusluokan 2 mukaisesti. Lisäksi moottorityökone 
on varustettava vähintään kahdella 6 kg niiden akku- ja konetiloihin soveltuvalla EN 3-7 standardin 
mukaisilla käsisammuttimilla. Käytettävä sammutintyyppi tulee olla valmistettu toimimaan konetilassa 
esiintyviä jännitetiloja vastaavaksi. 
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Palovaarallisena tai muulla tavoin riskialttiina ympäristönä pidetään muun muassa metsää, sahaa, 
puutavaratehdasta tai -varastoa, turvesuota, turpeen ja energiajakeen käsittelylaitosta, petrokemian ja 
kemian teollisuuslaitosta, paperiteollisuuden laitoksia, satamia, louhoksia, maanalaisia tunneleita tai 
kaivoksia. Palovaarallisina materiaaleine pidetään muun muassa puuhaketta, puupurua, puuta, turvetta, 
talous- tai energiajaetta, paperi- ja öljytuotteita. 

 

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET 

Sammutusjärjestelmän, pysäytyslaitteen, käsisammuttimien ja palohälytysjärjestelmän tulee täyttää PATU 
2022:01 ohjeen vaatimukset 1.1.2023 alkaen.  

FK 128, FA 127 tai FK 127 -testien mukaisesti asennetut sammutusjärjestelmät hyväksytään 31.12.2023 asti. 
Ifissä jo ennen 31.12.2022 vakuutettujen linja-autojen ja moottorityökoneiden aiemmin FK 128, FA 127 tai FK 
127 -testien mukaisesti asennettuja sammutusjärjestelmiä voidaan kuitenkin pitää hyväksyttävinä 
sammutusjärjestelmien elinkaariodotusten mukaisesti, jos sammutusjärjestelmät on huollettu ja korjattu 
valmistajan tai laitetoimittajan ohjeen mukaisesti ja huolloissa ja korjauksissa on käytetty 
sammutusjärjestelmän valmistajan alkuperäisiä varaosia. 
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MOOTTORIAJONEUVOSUOJELUOHJE 402: 
MOOTTORITYÖKONEET - 1.1.2023 
Yleisten sopimusehtojen kohdan 8 Suojeluohjeet ja moottoriajoneuvosuojeluohjeen 401: Yleissuojelu lisäksi 
noudatetaan seuraavaa suojeluohjetta. 

Moottorityökoneessa ja linja-autossa noudatetaan seuraavia erityisiä turvallisuusmääräyksiä: 

Paloturvallisuus 

Vakuutetun on huolehdittava siitä, että ajoneuvon sähköjärjestelmä, letkut, putket ja koneen mekaniikka 
ovat kunnossa sekä ajoneuvon yleinen kunto sellainen, ettei edellä mainituista aiheudu palo- tai 
rikkoutumisvahingon vaaraa. Tulitöistä annettuja ohjeita on noudatettava. Vaadittavan sammutuskaluston 
kunnosta ja toimivuudesta on huolehdittava. 

Sähköjärjestelmä 

• Sähkökaapelit ja -laitteet, niiden kiinnitykset ja läpiviennit ovat kunnossa ja hankaumat korjattu. 

• Akku, sen kiinnitys, napasuojat, päävirta- ja muut kaapelit ovat kunnossa. 

• Sulakerasia sekä -pesät ovat kunnossa ja sulakkeet oikean kokoiset. 

Letkut ja putket 

• Polttoaine- ja hydrauliletkut ja niiden kiinnitykset ovat kunnossa. 

Koneen mekaniikka 

• Pakosarjan ja ahtimen lämpösuojaukset ovat kunnossa. 

• Äänieristeet on kiinnitetty kunnolla. 

• Jarrut ja niiden jäähdytys ovat kunnossa ja säädetyt. 

• Jäähdyttimen esisuodatin on puhdistettu. 

Ajoneuvon yleinen kunto 

• Kone on puhdas. 

Tulityöt 

• Työn kohde on puhdas ja kohteen ympäristö on suojattu kipinöiltä tai kasteltu. 

• Kohteen läheltä on poistettu tai suojattu syttyvä materiaali ja lämmön johtuminen siihen on estetty. 

• Sammutinlaitteisto on kytketty käsin laukaistavaksi. 

• Alkusammutuskalusto on tulityöntekijän ulottuvilla. 

• Jälkivartiointi on varmistettu. 

• Sähköllä hitsattaessa akun kaapelit ja latausgeneraattorin johtimet on irrotettu. 

• Sähköllä hitsattaessa hitsauskaapeli on kiinnitetty mahdollisimman lähelle tulityöpistettä. 

Alkusammutuskalusto ja sammutusjärjestelmä 

Yli 3500 kg painava moottorityökone on varustettava kahdella 6 kg käsisammuttimella, ellei 
moottoriajoneuvosuojeluohjeessa 401: Yleissuojelu muuta vaadita. Sammuttimien tulee täyttää 
Ajoneuvojen paloturvallisuusohjeessa PATU 2022:01 ohjeistuksessa määriteltyjen turvaluokkien 
vaatimukset. 
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Ajoneuvon sammutusjärjestelmän voi suunnitella, asentaa ja huoltaa vain sammutuslaitteiston valmistajan 
valtuuttama asennus- tai huoltoliike, jolla on toimipiste Suomessa. 

Kun ajoneuvolla työskennellään palovaarallisessa tai muutoin riskialttiissa ympäristössä tai käsitellään 
palovaarallista materiaalia, ajoneuvosta tulee suojata ne kohdat, jossa paloriski on todettu ajoneuvolle 
tehdyssä riskianalyysissä (PATU 2022:01). Ellei todettua riskiä ole suojattu, siitä on oltava maininta 
riskianalyysissä. Asennetusta sammutusjärjestelmästä tulee toimittaa suunnittelu- ja asennusohjeen 
mukainen riskianalyysi, asennustodistus ja tekniset asiakirjat pyydettäessä. 

Sammutusjärjestelmän tulee täyttää uudelleensyttymisen estävän testimenetelmän SP Method 4912 
mukaiset vaatimukset. 

Alkusammutuskaluston ja sammutusjärjestelmän toimintavarmuus ja tehokkuus on aina pidettävä yllä ja 
viat on korjattava välittömästi. Alkusammutuskaluston ja -sammutusjärjestelmän toimintakykyä ei saa 
heikentää pysyvin tai väliaikaisin toimin. 

Valmistajan tai laitetoimittajan laatimia hoito- ja kunnossapito-ohjeita on noudatettava ja ne on 
säilytettävä työkoneen huoltokirjan yhteydessä. 

Kuljettajan tulee tutustua alkusammutuskaluston ja sammutusjärjestelmän käyttö-, huolto- ja 
tarkastusohjeisiin ja toimia niiden mukaisesti. Kuljettajan pitää olla hyvin koulutettu 
alkusammutuskaluston ja sammutusjärjestelmän käyttöön ja päivittäisiin tarkastuksiin. 

Alkusammutuskaluston ja sammutusjärjestelmän tarkastus ja huolto 

Sammutusjärjestelmä ja sen suunniteltu teho tulee aina pitää toimintakunnossa. Järjestelmässä havaitut 
viat ja puutteet on korjattava viipymättä. Pysyvät tai tilapäiset toimenpiteet, jotka voivat vaarantaa 
sammutusjärjestelmän toimivuuden eivät ole sallittuja.  

Valmistajien / asennusliikkeiden toimittamia huolto- ja kunnossapito-ohjeita on noudatettava ja ne tulee 
säilyttää ajoneuvon käyttöohjeiden yhteydessä. Päivittäiset, viikoittaiset ja määräaikaiset tarkastukset 
tulee suorittaa näiden ohjeiden mukaisesti.  

Alkusammutuskalusto ja sammutusjärjestelmä on tarkastettava vähintään kerran vuodessa valmistajien / 
asennusliikkeiden antamien ohjeiden mukaisesti, tarkastuksen saa suorittaa järjestelmän valmistajan 
hyväksymä toimija. 

Alkusammutuskaluston ja sammutusjärjestelmän korjauksissa ja huolloissa on käytettävä valmistajan 
alkuperäisiä varaosia. 

Tarkastuksesta on laadittava yksityiskohtainen tarkastusseloste, joka tulee esittää pyydettäessä.  

Paikannuslaitteisto 

Moottorityökone, jonka käypäarvo on vakuutuksen voimaantulohetkellä vähintään 700 000 euroa, on 
varustettava Ifin hyväksymällä paikannuslaitteistolla varkaustapausten selvittämiseksi. 

Hyväksytty lämmitin 

Lämmitystä on valvottava jatkuvasti, jos se tapahtuu nestemäisellä polttoaineella tai nestekaasulla 
toimivalla lämmittimellä, jossa ei ole liekinvartijaa. Liekillä, avotulella tai hiilloksella lämmitettäessä ei 
palovahinkoa korvata. 
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