Ilmoitus tehdään vakuutusyhtiölle kerran
vuodessa vakuutuskauden päätyttyä, vaikka
vakuutusmaksut veloitetaan useassa erässä.

Ajoneuvon käyttö ulkomaanliikenteeseen
Liikenne- ja vapaaehtoisen autovakuutuksen maksuun sisältyy vakuutusmaksuvero valtiolle.
Eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetun lain 1 §:n mukaan vakuutusmaksuvero ei koske niiden ajoneuvojen vakuutusmaksuja, joita pääasiallisesti käytetään
ulkomaanliikenteessä. Jos tällaista autoa käytetään mainitun lain tarkoittamassa ulkomaanliikenteessä, pyydämme Teitä palauttamaan tämän lomakkeen täytettynä yhtiöömme 3 kk:n
kuluessa alla mainitun vakuutusmaksukauden päättymisestä vero-osuuden takaisinanomista varten. Jos tämän vakuutusmaksun vero-osuus saadaan takaisin, palautamme
sen Teille ilman eri pyyntöä.
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Anmälan görs till försäkringsbolaget en
gång om året efter försäkringsperiodens slut,
även om premierna debiteras i flera rater.

Användning av fordon i utrikestrafik
I trafikförsäkringspremien och i premien för frivillig bilförsäkring ingår premieskatt
som uppbärs till staten.
Enligt 1 § i lagen om skatt på vissa försäkringspremier gäller försäkringspremieskatten inte
försäkringspremier för fordon som i huvudsak används i utrikestrafik. Om Ni har en bil som
används i sådan utrikestrafik som avses i nämnda lag, ber vi Er sända denna blankett ifylld till
vårt bolag inom 3 månader från utgången av nedannämnda premieperiod för anhållan
om återbäring av skatteandelen. Om skatteandelen i denna premie återbetalas, sänder vi den
till Er utan särskild begäran.
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