YRITYKSEN AJONEUVOVAKUUTUS
VAKUUTUSTA KOSKEVAT TIEDOT SISÄLTÄVÄ ASIAKIRJA
Yritys: If Vahinkovakuutus Oyj

Tuote: Kaskovakuutus

Täydelliset ennen sopimuksen tekoa annettavat ja sopimusta koskevat tiedot tuotteesta ovat vakuutuskirjassa ja
vakuutusehdoissa.
Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä?
Kaskovakuutus on vapaaehtoinen vakuutus, joka antaa turvaa oman ajoneuvosi omaisuusvahingoille.
Kaskovakuutuksen laajuuden voit valita vakuutusyhtiön tarjoamista vaihtoehdoista.

Mitä vakuutus kattaa?

Mitä vakuutus ei kata?

Vakuutus kattaa äkillisiä ja ennalta
arvaamattomia omaisuusvahinkoja alla olevan
listan mukaan, jos ne ovat saatavilla
vakuutettavalle ajoneuvolle ja valittu
vakuutukseen.

Vakuutus ei kata mm.
ajoneuvossa olleelle irtaimistolle
aiheutunutta vahinkoa
henkilövahinkoja

ilkivallan, varkauden, luonnonilmiön tai
tulipalon aiheuttamat vahingot

erikoismaalauksia, teippauksia ja koristeluja
silloin kun ne eivät liity yrityksen toimialaan

kulut hinauksesta ja matkan
keskeytymisestä

välillisiä kustannuksia

lisäkorvaus jos kuljettaja tai matkustaja on
loukkaantunut tai menehtynyt
liikenneonnettomuudessa
oikeudenkäyntikulut autoon liittyvissä
riidoissa ja rikoksissa
törmäyksestä tai tieltä suistumisesta
aiheutuneet vahingot
ikkunalaseihin tulleet iskemät
sijaisauton käyttö auton korjauksen ajaksi
lunastustilanteessa uusi ajoneuvo tai
ajoneuvotyypistä riippuen 20-30 % käyvän
hinnan päälle
korvaus auton rahoittajalle tai leasing
vuokranantajalle silloin, kun korvausta ei
makseta vakuutuksenottajalle esimerkiksi
suojeluohjeiden laiminlyönnin vuoksi

Onko vakuutusturvalle mitään rajoitteita?
Yleisiä rajoitteita ovat mm.
suojeluohjeiden laiminlyönti
vahingot, jotka aiheutuvat väärästä
polttoaineesta tai polttoaineseoksesta
hitaasti kehittyviä vaurioista, kuten
kulumisista, syöpymisistä ja ruostumisista
vahinko aiheutunut kosteudesta, sateesta,
pakkasesta, kuumuudesta tai jään tai lumen
painosta
vahinkoja osallistuttaessa kilpailuun tai sen
harjoitteluun, kiihdytys- tai testausajoon
ajoneuvon arvon alentumista

ryöstöstä tai sen yrityksestä aiheutuneet
vahingot
kriisiapua kuljettajalle ja tämän puolisolle
moottorin ja voimansiirron rikkoutumiset

Missä vakuutusturva on voimassa?
kaikkialla Euroopassa ja sen ulkopuolisissa Vihreän kortin sopimusmaissa sekä kuljetuksen aikana näiden
maiden välillä, Venäjää, Valko-Venäjää, Azerbaidžania, Turkkia, Marokkoa, Tunisiaa, Irania, Kosovoa,
Kyproksen pohjoisosaa ja Vuoristo-Karabahia lukuun ottamatta.
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Mitkä ovat velvoitteeni?
 Sopimusta tehtäessä antaa oikeat tiedot



vakuutettavasta ajoneuvosta ja sen käytöstä



ajoneuvon omistajista ja haltijoista

 Maksaa vakuutusmaksu ajallaan
 Ilmoittaa viipymättä virheellisistä ja puutteellisista vakuutukseen liittyvistä tiedoista
 Vahingon sattuessa tehdä vahinkoilmoitus ja antaa vahinkoasian selvittämiseksi tarpeelliset tiedot
vakuutusyhtiölle

Kuinka ja milloin suoritan maksun?
Laskutus yhdessä tai useammassa erässä sopimuksen mukaan

Milloin vakuutusturva alkaa ja päättyy?
Vakuutusturva alkaa, kun vakuutuksenottaja ja vakuutusyhtiö sopivat vakuutuksen alkamisesta ja on voimassa
toistaiseksi.
Vakuutusturva päättyy vakuutuksenottajan kirjalliseen irtisanomiseen.
Vakuutusyhtiö voi päättää vakuutuksen maksamattomuuden seurauksena, väärien ja puutteellisten tietojen
antamisen seurauksena tai jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeällä huolimattomuudella.

Miten irtisanon sopimuksen?
Kirjallisesti ilman irtisanomisaikaa
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