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202.1  Korvattavat vahingot 

Vakuutusturva korvaa vakuutetulle ajoneuvolle aiheutuneen vahingon, jonka syynä on 

• irtipäässyt tuli tai ajoneuvoon suoraan kohdistunut salamanisku 

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

• tahallinen vahingonteko (ilkivalta) 

• välitön yhteentörmäys hirvieläimen kanssa. 

Suoranaisen omaisuusvahingon lisäksi korvataan 

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

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

• kohtuulliset varkauden aiheuttamat ajoneuvon noutamis- tai palauttamiskustannukset 

• sammutuslaitteiston itselaukeamisesta aiheutuneet puhdistus- ja sammutesäiliön täyttökustannukset 
korvataan ilman omavastuun vähentämistä. 

202.2  Rajoitukset 

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

• hirvieläimen väistämisestä 

• sähkölaitteille tai ajoneuvon elektroniselle ohjausyksikölle jännitevaihteluista tai sisäisestä 
rikkoutumisesta,  

• 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 
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• siitä, että toisella ajoneuvolla aiheutetaan vahinkoa, 

• 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 

• osallistuttaessa kilpailuun tai sen harjoitteluun, 

• ajoneuvolle sen voimanlähteenä käytettyjen akkujen ylilatauksen seurauksena. 

 

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: 
Yleissuojeluohje tai 402: Moottorityökone ja Linja-auto, mukaisilla sammutinlaitteilla. 
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