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Ajoneuvovakuutuksella voit vakuuttaa yrityksesi nimiin Suomessa rekisteröidyn ajoneuvon. 
Myös rekisteröimätön ajoneuvo voidaan vakuuttaa. Ajoneuvovakuutus koostuu kahdesta osasta: 
liikennevakuutuksesta ja vapaaehtoisesta vakuutusturvasta.

Yrityksen ajoneuvovakuutuksen tuoteseloste

Liikennevakuutus on lakisääteinen ajoneuvovakuutus, ellei ajoneuvoa ole lain perusteella vapautettu 
liikennevakuuttamisvelvollisuudesta. Liikennevakuutuksesta korvataan henkilövahinkoja sekä vastapuolen 
ajoneuvolle ja omaisuudelle aiheutuneita vahinkoja. Liikennevakuutuksen korvauksista ei vähennetä 
omavastuuta, ellei omavastuuta ole erikseen vakuuttamisen yhteydessä sovittu.

Liikennevakuutusta voi täydentää vapaaehtoisella Kaskovakuutuksella, jonka sisältö määräytyy ajoneuvoluokan 
ja valitun turvatason mukaisesti. Valittua turvatasoa voi lisäksi täydentää soveltuvin lisäturvin. Kaskovakuutuksen 
kohteena on ajoneuvo vakiovarusteineen, tavanomaiset lisävarusteet sekä ajoneuvon tehtävän mukaiset 
lisävarusteet vakuutuskirjan ehtojen mukaisesti. 

Alla on esitelty yleisellä tasolla eri kaskoturvat ja kaskon lisäturvat. Ajoneuvoluokasta riippuen näissä on eroja 
sovellettavuuden ja jossain määrin myös turvasisällön osalta. Ajoneuvovakuutusta koskevat tarkat tiedot ja 
suojeluohjeet löytyvät vakuutuskirjasta ja sen ehdoista.

Ajoneuvovakuutuksen turvat

Henkilövahingon kertakorvaus
Täydentää lakisääteisen liikennevakuutuksen 
antamaa turvaa. Turvasta maksetaan korvausta, jos 
henkilö on saanut fyysisen vamman tai menehtynyt 
liikenneonnettomuudessa vakuutuskirjassa 
mainitun ajoneuvon kuljettajana tai matkustajana. 
Kertakorvauksen suuruus riippuu vamman 
vakavuusasteesta. Turvasta ei korvata maksavien 
tai vastikkeellisten matkustajien vahinkoja (kuten 
linja-autot, taksit tai ambulanssit), vähäisiä 
henkilövahinkoja tai psyykkisiä haittoja. Korvauksesta 
ei vähennetä omavastuuta.

Hinaus ja matkakulut
Hinaus ja matkakulut -turvasta korvataan kuluja 
ajon keskeytyessä välittömästi ajoneuvon vian, 
vaurioitumisen tai tieltä suistumisen seurauksena. 
Turvasta korvataan myös matkan keskeytymisestä 
aiheutuneita ylimääräisiä ja kohtuullisia matka- ja 
asumiskuluja. Ajoneuvokohtaisesti sovellettavat 
enimmäiskorvausmäärät on ilmoitettu vakuutuskirjan 
ehdoissa. Vahinkoa ei korvata, jos se aiheutuu 
polttoaineen tai muun käyttövoiman loppumisesta, 
ajoneuvon puutteellisesta kunnossapidosta, ajoneuvon 
ylikuormittamisesta, sääolosuhteista johtuvista 
käynnistysongelmista tai autourheilusta. Hinaus ja 
matkakulut -turvan omavastuuta ei peritä, kun hinaus 
tai muu tiepalvelu on tilattu If Avun kautta tai vahinko 
on tapahtunut ulkomailla.

Hirvi ja luonnonilmiö
Korvaa vakuutetulle ajoneuvolle aiheutuneen 
vahingon, jonka syynä on välitön yhteentörmäys 
hirvieläimen tai poron kanssa. Vakuutuksesta 
korvataan myös äkillisten ja ennalta arvaamattomien 
luonnonilmiöiden aiheuttamia esinevahinkoja. 
Luonnonilmiöitä ovat esimerkiksi raekuuro, 
ajoneuvoon suoraan kohdistunut salamanisku, 
myrskyssä ajoneuvon päälle pudonnut oksa ja 
ajoneuvoon päässyt jyrsijä tai tuhoeläin. Korvauksesta 
vähennetään vakuutuskirjassa ilmoitettu omavastuu.

Keskeytyspäiväraha
Turvasta maksetaan sovittu päiväkorvaus menetetyiltä 
käyttöpäiviltä, kun ajoneuvo ei ole ajokuntoinen 
törmäys-, rikos, palo- tai lasivahingon seurauksena. 
Korvauksen edellytyksenä on, että vahinko on 
korvattava edellä mainituista turvista. Jos ajoneuvolla 
on Moottorin ja voimansiirron rikkoutumisturva, 
korvataan myös tämän turvan kattamien vahinkojen 
aiheuttamat keskeytykset. Menetetyiltä käyttöpäiviltä 
maksetaan vakuutuskirjassa ilmoitettu päiväkohtainen 
korvaus. Korvausta maksetaan yhdestä 
vahinkotapahtumasta enintään 40 vuorokaudelta, 
alkaen vakuutuskirjaan merkittyjen omavastuupäivien 
jälkeen, jollei vakuutuskirjalla ole muuta merkintää. 
Korvauksesta vähennetään lain tai muun vakuutuksen 
perusteella maksettava keskeytyskorvaus.



Luvanvaraisten henkilö- ja pakettiautojen 
Keskeytyspäiväraha-turvaa voi laajentaa 
Konerikkokeskeytyksellä. Konerikolla tarkoitetaan 
tässä kohdin moottoriajoneuvon äkillistä ja ennalta-
arvaamatonta sisäisen moottorin, voimansiirron tai 
sähkölaitteiden rikkoutumista, minkä seurauksena 
ajoneuvo on ajokelvoton. Konerikkokeskeytyksestä 
korvausta maksetaan enintään 10 vuorokaudelta ilman 
omavastuupäiviä.

Korotettu lunastuskorvaus
Leasingsopimuksella olevissa ajoneuvoissa Korotettu 
lunastuskorvaus kattaa lunastuskorvauksen ja 
kirjanpitoarvon välisen erotuksen. Muilla kuin 
leasingsopimuksella olevilla ajoneuvoilla turva 
korottaa lunastuskorvausta yli normaalin käyvän 
arvon, jos ajoneuvo lunastetaan. Korotettu 
lunastusarvo on enintään uuden samanlaisen 
ajoneuvon käteismyyntihinnan suuruinen vahingon 
sattumishetkellä. Käytettynä hankitusta ajoneuvosta 
korvataan enintään hankintahetken käypä hinta. 
Ajoneuvokohtaiset korvausehdot ja -määrät on 
ilmoitettu vakuutuskirjan ehdoissa.

Kriisiapu
Vakuutetun ajoneuvon kuljettajalla ja hänen 
puolisollaan on oikeus saada kriisiapua, jos kuljettaja 
on ollut osallisena vakavassa, henkilövahinkoja 
vaatineessa liikenneonnettomuudessa tai on joutunut 
ryöstön, sen yrityksen tai pahoinpitelyn uhriksi. 
Kuljettajalla ei ole oikeutta saada kriisiapua, jos 
hän on itse aiheuttanut tapahtuman tahallisesti. 
Turva korvaa terveydenhuollon ammattihenkilön 
Suomessa antaman kriisiavun yhteensä 800 
euroon asti vahinkotapahtumaa kohti ilman välillisiä 
kustannuksia. Kriisiapu on aloitettava mahdollisimman 
pian tapahtumasta ja annettava 6 kuukauden 
kuluessa tapahtumasta. Korvauksesta ei vähennetä 
omavastuuta.

Lasi
Turvasta korvataan vakuutetun ajoneuvon tuulilasin, 
sivuikkunan tai takalasin äkillisestä ja ennalta-
arvaamattomasta rikkoutumisesta aiheutunut 
vahinko, kun rikkoutumisen syynä on lasiin suoraan 
kohdistunut isku. Lasiturvasta korvataan lasin korjaus 
ilman omavastuuta tai lasin vaihto vakuutuskirjassa 
ilmoitetulla omavastuulla vähennettynä. Lasin 
vaihdon korvaamisen edellytyksenä on, että vaurio 
on sellainen, että lasin vaihtaminen on ajoneuvon 

liikenneturvallisuuden säilyttämisen vuoksi 
välttämätöntä.

Moottorin ja voimansiirron rikkoutuminen
Huippukaskoon kuuluva turva korvaa moottorin 
liikkuville osille, sähkölaitteille, vaihteistolle, 
voimansiirrolle ja hydrauliikalle sekä näiden 
ohjausyksiköille aiheutuneen vahingon, joka on 
aiheutunut äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta 
sisäisestä rikkoutumisesta. Turvasta ei korvata 
jälkiasennettuja lisälaitteita, kuormaukseen 
käytettävää laitteistoa, ajoneuvon runkoa, moottorin 
ja vaihteiston lohkoa, polttoainejärjestelmää 
suuttimineen ja pumppuineen, akkuja, jarrupaloja/- 
pakkoja tai muita kuluvia osia.

Turva voidaan myöntää enintään 12 vuotta vanhalle 
henkilö-/pakettiautolle, joka ei ole luvanvaraisessa 
käytössä ja jolla on ajettu alle 175.000 km. Turva 
voidaan myöntää myös korkeintaan 5 vuotta vanhalle 
moottorityökoneelle/traktorille. Turva tulee voimaan 
30 vuorokauden kuluttua sen myöntämisestä.

Vahinkotapahtumakohtainen enimmäiskorvausmäärä 
on henkilö-/pakettiautoille 10.000 euroa, traktoreille 
10.000e euroa ja muille moottorityökoneille 20.000 
euroa. Korvaus on kuitenkin enintään ajoneuvon käypä 
arvo. Korvauksiin sovelletaan ensin ajoneuvoluokan 
ja vakuutusehtojen mukaan määriteltyjä ikä- ja 
käyttötuntivähennyksiä, minkä jälkeen korvauksesta 
vähennetään vakuutuskirjassa ilmoitettu omavastuu. 
Ajoneuvokohtaiset ikä- ja käyttötuntivähennyssäännöt 
taulukkoineen ja turvakohtaisen omavastuun löydät 
vakuutuskirjasta ja sen ehdoista.

Oikeusturva
Korvaa vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset 
asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat 
aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä 
vakuutuskirjaan merkityn ajoneuvon omistukseen, 
hallintaan tai hoitoon liittyvissä riita-, rikos- ja 
hakemusasioissa. Turvasta ei korvata vakuutetun 
maksettavaksi tuomittuja tai sovittuja vastapuolen 
oikeudenkäyntikuluja ellei asiasta ole erikseen sovittu 
meidän kanssa ja tehty merkintä vakuutuskirjaan. 
Korvauksen yläraja on 10.000 euroa vahinkoa kohti. 
Omavastuu on 15 % oikeudenkäyntikuluista, mutta 
kuitenkin vähintään 200 euroa.



Omaisuuden ryöstö
Turvasta korvataan ryöstöstä, sen yrityksestä 
tai pahoinpitelystä johtuva kuljettajan ja 
vakuutuksenottajan omaisuudelle aiheutunut 
vahingoittuminen tai katoaminen 2.000 euroon 
asti. Korvattavissa olevaa omaisuutta ovat rahat, 
muut maksuvälineet, vaatteet, silmälasit ja muut 
henkilökohtaiset käyttöesineet. Korvauksesta 
vähennetään vakuutuskirjassa ilmoitettu omavastuu.

Palo
Turvasta korvataan vakuutetulle ajoneuvolle sattunut 
äkillinen ja ennalta arvaamaton välitön esinevahinko, 
jonka syynä on irti päässyt tuli. Vakuutuksesta ei 
korvata vakuutetun ajoneuvon akun, moottorin, 
pakoputkiston, sähköjohtojen, sähkölaitteiden 
tai elektroniikan aiheuttamia paloja/räjähdyksiä. 
Korvauksesta vähennetään vakuutuskirjassa ilmoitettu 
omavastuu.

Petos
Turvasta korvataan vuokralle, sijaisajoneuvoksi tai 
koeajolle annettu ajoneuvo, kun sitä ei palauteta 
petoksen tai kavalluksen vuoksi. Petosturva ei korvaa 
petoksen tai kavalluksen kohteeksi joutunutta 
osamaksu- tai leasingajoneuvoa. Korvauksesta 
vähennetään 1.000 euron omavastuu.

Sijaisautopalvelu
Turvasta korvataan sijaisauton kustannukset, 
kun vakuutetun ajoneuvon ajo on keskeytynyt 
muusta ajoneuvovakuutuksen turvasta korvattavan 
vahingon tai teknisen vian vuoksi ja vakuutettu 
ajoneuvo ei ole ajokuntoinen. Sijaisauton käytöstä 
maksetaan korvausta alkaen ajon keskeytymisestä 
siihen saakka, kun ajoneuvo on noudettavissa 
korjattuna korjaamolta, kuitenkin enintään 40 
vuorokaudelta, josta varaosien tai korjauksen 
alkamisen odotusajalta enintään 7 vuorokaudelta. 
Vahinkokohtaiset enimmäiskorvausajat on ilmoitettu 
vakuutuskirjan ehdoissa, kuten myös sovellettavat 
sijaisautoluokat. Turvasta ei korvata huollon 
aikaisia sijaisautokustannuksia, eikä sijaisautokuluja 
odotusajalta, joka johtuu siitä, että ajoneuvoa ei ole 
viipymättä toimitettu korjaamoon. Korvauksesta ei 
vähennetä omavastuuta.

Törmäys
Turvasta korvataan vakuutetulle ajoneuvolle 
aiheutunut äkillinen ja ennalta arvaamaton välitön 
esinevahinko, jonka syynä on yhteentörmäys, tieltä 
suistuminen, tien sortuminen, ajoneuvon kaatuminen 
tai muu ulkoapäin vahingoittava tapahtuma. Vakuutus 
ei korvaa autourheilussa sattuneita vahinkoja. 
Törmäysturvasta korvataan myös äkillinen ja 
ennaltaarvaamaton vahinko, joka aiheutuu vakuutetun 
kuorma-auton, raskaan (yli 3.500kg) perävaunun tai 
metsätyökoneen rungolle, lavalle, nosto- ja kuorman 
purkulaitteistolle tai ohjaamolle. Törmäysturvaan liittyy 
ajoneuvokohtaisesti yksilöllisiä korvausrajoitteita, jotka 
on ilmoitettu vakuutuskirjan ehdoissa. Korvauksesta 
vähennetään vakuutuskirjassa ilmoitettu omavastuu.

Ulkomaan lisävastuuturva
Korvaa vakuutetun ajoneuvon ulkomailla liikenteeseen 
käyttämisestä ulkopuolisille aiheutettuja henkilö- ja 
esinevahinkoja sekä mainitun ajoneuvon matkustajille 
aiheutettuja vahinkoja, joista vakuutettu on voimassa 
olevan oikeuden mukaan henkilökohtaisessa 
korvausvastuussa. Turva on voimassa enintään 
yhtäjaksoisesti 45 kestävillä matkoilla sellaisissa Green 
Card -sopimusmaissa, jotka eivät kuulu Euroopan 
talousalueeseen (ETA).

Turvasta korvataan omaisuusvahingoista vahinkoa 
aiheuttanutta tapahtumaa kohden yhteensä enintään 
250.000 euroa ja henkilövahingoista yhteensä 
enintään 250.000 euroa. Enimmäiskorvausmäärät 
sisältävät myös oikeudenkäyntikulut 
vahingonkorvausta koskevassa oikeudenkäynnissä. 
Korvauksesta ei vähennetä omavastuuta.

Varkaus ja ilkivalta
Turvasta korvataan, jos vakuutettu ajoneuvo 
varastetaan tai sille tehdään ilkivaltaa silloin 
kun se on ollut lukittuna tai muutoin suojattuna 
vakuutusehdoissa vaaditulla tavalla. Varkausvahingon 
yhteydessä menetetyn ajoneuvon lunastuksen 
tai tilalle hankkimisen edellytyksenä on lisäksi 
se, että menetettyä ajoneuvoa ei ole löytynyt 30 
päivän kuluessa siitä kun vakuutusyhtiö on saanut 
tiedon vahingosta ja poliisiviranomaisiille on tehty 
asiasta rikosilmoitus. Korvauksesta vähennetään 
vakuutuskirjassa ilmoitettu omavastuu.



Vetokasko
Kuorma-auton vakuutukseen voidaan liittää vedossa 
olevan perävaunun vakuutus lisäturvana, joka 
korvaa vetoautoon kytketyn kolmannen osapuolen 
perävaunun törmäys-, palo-, luonnonilmiö-, 
hinaus-, varkaus- ja ilkivaltaturvavahinkojen varalta. 
Vakuutus ei ole voimassa perävaunun ollessa 
irrallaan. Törmäysvahingossa sovelletaan vetoauton 
omavastuuta. Vetokasko korvaa myös B-junan eli 

tuplaperävaunuyhdistelmän vahinkoja. Hinattavat 
laitteet on kuitenkin vakuutettava erikseen, sillä 
vetokasko korvaa ainoastaan perävaunujen 
vahinkoja. Vetokaskolla ei voi vakuuttaa perävaunua, 
jonka haltijana tai omistajana on kuorma-auton 
vakuutuksenottaja itse. Tällaisille perävaunuille 
tarvitaan oma erillinen kasko.

Liikennevakuutus on saatavilla kaikkiin liikennevakuutusvelvollisiin ajoneuvoihin.

Turvatasot ja lisäturvat eri ajoneuvoille

AJONEUVON TYYPPI

Henkilö- tai pakettiauto

Luvanvarainen henkilö- tai pakettiauto 

Matkailuauto

Matkailuvaunu tai perävaunu

Kuorma-auto

Raskas perävaunu

Linja-auto

Traktori tai moottorityökone

Lisälaite

Moottoripyörä/mopo/kolmipyörä/
kevyt nelipyörä (ns. mopoauto)

Moottorikelkka tai mönkijä

Museoajoneuvo 

Muu ajoneuvo

Oikeus-
turva

Palo
Hirvi ja 
luonnon-
ilmiö

Varkaus  
ja ilkivalta

Ulkomaan 
lisävastuu-
turva

Henkilö-
vahingon 
kerta- 
korvaus

Hinaus ja 
matka- 
kulut 

Kriisiapu

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓ ✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

OSAKASKO



AJONEUVON TYYPPI

Henkilö- tai pakettiauto

Luvanvarainen henkilö- tai pakettiauto 

Matkailuauto

Matkailuvaunu tai perävaunu

Kuorma-auto

Raskas perävaunu

Linja-auto

Traktori tai moottorityökone

Lisälaite

Moottoripyörä/mopo/kolmipyörä/
kevyt nelipyörä (ns. mopoauto)

Moottorikelkka tai mönkijä

Museoajoneuvo 

Muu ajoneuvo

Törmäys

Korotettu 
lunastus-
korvaus

Hinaus ja 
matkakulut

Omaisuuden 
ryöstö Kriisiapu

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓ ✓

✓

✓

TÄYSKASKO Täyskaskoon sisältyy Osakaskon turvat

✓

AJONEUVON TYYPPI

Henkilö- tai pakettiauto

Luvanvarainen henkilö- tai pakettiauto 

Matkailuauto

Matkailuvaunu tai perävaunu

Kuorma-auto

Raskas perävaunu

Linja-auto

Traktori tai moottorityökone

Lisälaite

Moottoripyörä/mopo/kolmipyörä/
kevyt nelipyörä (ns. mopoauto)

Moottorikelkka tai mönkijä

Museoajoneuvo 

Muu ajoneuvo

Petos
Keskeytys-
päiväraha Sijaisauto Lasi 

Korotettu 
lunastus-
korvaus

LISÄTURVAT Kytkettävissä Täys-/Huippukaskoon

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓ ✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Huippukaskoon sisältyy täyskaskon lisäksi Moottorin ja voimansiirron rikkoutuminen -lisäturva. 
Huippukaskoon sisältyy myös Sijaisautopalvelu, mikäli ajoneuvo on yksityiskäyttöön rekisteröity 
henkilö- tai pakettiauto. Traktorin tai moottorityökoneen Huippukaskoon sisältyy lasiturva. 
Huippukaskon voi valita kun kyseessä on yksityiskäyttöinen henkilö-/pakettiauto, traktori tai 
moottorityökone.
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✓

✓

✓

✓

✓

✓
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✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓



Voimassaolo
Liikennevakuutus
Moottoriajoneuvoa varten myönnetty liikennevakuutus 
on voimassa Euroopan talousalueeseen (ETA) 
kuuluvissa valtioissa. Liikennevakuutus on voimassa 
vastuuvakuutuksena vihreän kortin yleissopimukseen 
liittyneissä ETA-valtioiden ulkopuolisissa valtioissa 
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.

Kasko- ja lisäturvat
Vakuutusturva on voimassa kaikkialla Euroopassa 
ja sen ulkopuolisissa Green Card -sopimusmaissa 
Venäjää, Valko-Venäjää, Azerbaidžania, Turkkia, 
Marokkoa, Tunisiaa, Irania, Kosovoa, Kyproksen 
pohjoisosaa ja Vuoristo-Karabahia lukuun ottamatta, 
ellei toisin määritetä vakuutuskirjassa. Vakuutus on 
voimassa myös ajoneuvon ollessa kuljetuksessa niissä 
maissa tai niiden maiden välillä, joissa vakuutus on 
voimassa. Koenumerokilpien vakuutus on voimassa 
vain Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.

Mitä ei korvata
Seuraavia vahinkoja tai kustannuksia ei korvata 
ajoneuvovakuutuksesta, ellei turvakohtaisesti tai 
vakuutuskirjassa ole muutoin sovittu.

• Vahinko, jonka syynä on kuluminen, ikä, 
ruostuminen, syöpyminen, puutteellinen 
kunnossapito tai huolto, tai rakenne- tai 
materiaalivika. 

• Ajoneuvossa olevan irtaimiston vahinko. 

• Ajoneuvolla kuljetettavan lastin vahinko eikä 
lastin siirtämisen, varastoinnin ja purkamisen 
aiheuttamat kulut.

• Väärän polttoaineen, muun käyttövoiman 
tai voiteluaineen käytön tai niiden puutteen 
aiheuttama vahinko. 

• Ylityökorotukset. 

• Ajoneuvon arvon alentuminen. 

• Vahinkoon välillisesti liittyvä kustannus, kuten 
puhelinkulu tai ansionmenetys. 

Katso tarkemmat rajoitukset vakuutuskirjasta ja sen 
ehdoista.

Mitä korvataan
Liikennevakuutus korvaa ajoneuvosi liikenteessä 
aiheuttamat henkilö- ja omaisuusvahingot 
liikennevakuutuslain mukaisesti. 

Kaskovakuutus korvaa äkillisesti ja ennalta 
arvaamatta sattuneita vahinkoja voimassa olevan 
turvalaajuuden mukaan. Vakuutustapahtuman tulee 
olla todennettavissa (eli miten, missä, milloin, mitä 
ja minkä vuoksi tapahtui). Ajoneuvot vakuutetaan 
lähtökohtaisesti käyvästä arvostaan. Käypä arvo on se 
käteishinta, joka vahinkohetken markkinatilanteessa 
ajoneuvosta tai sen varusteista on yleisesti saatavissa 
niiden kunto huomioiden. 

Kaskovakuutukset sisältävät turvan rahoittajille, 
jolloin vakuutus on voimassa erityisehdoin 
osamaksu-, leasing- ja rahoitussopimuksen velkojan 
hyväksi kun korvaaminen muuten evättäisiin 
tuottamuksellisuudesta johtuen. Esimerkkejä 
tuottamuksellisuudesta ovat päihtyneenä ajaminen 

tai avainten jättäminen ajoneuvoon. Vakuutusyhtiö 
on oikeutettu saamaan takaisin rahoittajan osuuden 
ajoneuvon haltijalta, vuokralle ottajalta, vahingon 
aiheuttajalta ja ajoneuvokiinnityksen ollessa kyseessä 
myös ajoneuvon omistajalta. 

Korvaamme ensisijaisesti ajoneuvon 
korjauskustannukset tai niitä vastaavan määrän. 
Ifillä on oikeus päättää vakuutuksenottajan kannalta 
kohtuullinen ja tarkoituksenmukainen korjauspaikka 
ja -tapa. Ajoneuvo voidaan myös lunastaa käyvästä 
hinnastaan tai Korotetun lunastuskorvauksen ehtojen 
mukaisesti, mikäli ajoneuvoa ei voida kohtuullisin 
kustannuksin korjata. Korvauksesta vähennetään 
omavastuu. 

Vahingon sattuessa vakuutuksenottajan tulee 
toimittaa Ifille kaikki asiakirjat ja tiedot, joilla voi olla 
merkitystä Ifin korvausvastuun arvioimiseksi ja jotka 
ovat kohtuudella hankittavissa.



Omavastuu, ikävähennys ja käyttövähennys
Omavastuu
Tyypillisesti kaskovakuutuksissa on omavastuu, 
joka on vakuutuksenottajan osuus korvattavasta 
vahingosta. Vahingon sattuessa noudatetaan 
vahinkohetkellä voimassaollutta omavastuuta ja se 
vähennetään maksettavasta korvauksesta. Hinaus 
ja matkakulut -turvan omavastuuta ei peritä, kun 
hinaus tai muu tiepalvelu on tilattu If Avun kautta 
tai vahinko on tapahtunut ulkomailla. Omavastuu 
vaikuttaa vakuutuksen vuosimaksuun. Suuremmalla 
omavastuulla vakuutuksen vuosimaksu on pienempi. 
Omavastuut on esitetty vakuutuskirjalla ja ehdoissa. 
Vakuutuksen omavastuu voi olla korotettu tietyissä 
vahinkotilanteissa tai esimerkiksi ulkomailla. Tiedot 
korotetusta omavastuusta on vakuutuksen ehdoissa.

Ikä- ja käyttövähennys
Moottorin ja voimansiirron rikkoutumisturvan 
osalta sovelletaan omavastuun lisäksi ikä- ja 
käyttövähennystä. Löydät huippukaskolla 
vakuutettujen ajoneuvojen ehdoista 
ajoneuvokohtaisen taulukon, jossa on ilmoitettu 
ajoneuvoon liittyvät ikä- ja käyttövähennykset. 

Korvattavan vahingon määrästä vähennetään ikä- ja 
käyttövähennys ennen omavastuun vähentämistä.

Traktorien ja moottorityökoneiden osalta seurataan 
työkoneen ikää ja kertyneitä käyttötunteja. 
Sovellettava ikä- tai käyttötuntivähennys määräytyy 
sen mukaan, kumpi näistä on suuremmassa 
vähennysluokassa. Esimerkiksi, jos ikävähennys on 
ikä- ja käyttövähennystaulukon perusteella 20 % ja 
käyttötuntivähennys 10 %, niin vahinkotilanteessa 
sovellettaisiin 20 % ikävähennystä tämän ollessa 
näistä suurempi. Vähennystä ei kuitenkaan tehdä 
työkoneen ensimmäisenä käyttövuotena sattuneesta 
vahingosta. Henkilö- ja pakettiautojen osalta 
seurataan ajoneuvon ikää ja kertyneitä ajokilometrejä. 
Ikä- ja kilometrivähennystä sovelletaan sen mukaan, 
kumpi näistä on suuremmassa vähennysluokassa. 
Esimerkiksi kolmen vuoden ikäinen auto, jolla on 
ajettu 85.000 km, kuuluu siihen vähennysluokkaan, 
jossa on ajokilometrejä yli 80.000 km, koska se on 
vähennysluokkana näistä suurempi. Henkilö- ja 
pakettiautojen osalta vähennystaso määrittää, 
että mitkä auton osat ovat korvattavissa kussakin 
vähennysluokassa.

Suojeluohjeet - Pidä huolta ajoneuvostasi
Ajoneuvovakuutukseen liittyy myös suojeluohjeita, 
joita noudattamalla voidaan ehkäistä vahinkojen 
syntymistä ja pienentää vahinkoja. Suojeluohjeiden 
laiminlyönnistä saattaa seurata korvauksen 
alentaminen tai epääminen.

Ajoneuvoa koskevia suojeluohjeita ovat esimerkiksi 
lain tai viranomaisten edellyttämät ajo-oikeus-, 
rekisteröinti-, katsastus- ja muut vastaavat 
vaatimukset. Lisäksi vakuutusyhtiö saattaa asettaa 
turvakohtaisia suojeluohjeita. Tutustu vakuutuskirjan 
ja sen ehtojen mukana tuleviin suojeluohjeisiin ja toimi 
niiden mukaan. Huomioi, että viranomaismääräykset 
ovat myös osa suojeluohjetta, vaikka niitä ei 
toimitetakaan vakuutuskirjan mukana.

Lue lisää 

osoitteessa  
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Vakuutus on sopimus
Vakuutus perustuu vakuutussopimukseen. 
Sopimuksen perusteella määräytyy vakuutusturvan 
laajuus, ehdot, omavastuu, vakuutuskausi ja 
hinta. Sopimuksen keskeinen sisältö kerrotaan 
vakuutuskirjassa. Vakuutusehdoissa on määritelty 
vakuutussopimuksen osapuolet ja korvaukseen 
oikeutetut tahot.

Vakuutusmaksu ja sen maksaminen
Vakuutuksen maksuun vaikuttavat ajoneuvosta 
riippuen muun muassa vakuutuksenottajan toimiala, 
toimipisteen sijainti, vakuutus- ja vahinkohistoria, 
ajoneuvon ominaisuudet, käyttötarkoitus, vuotuinen 
ajomäärä, vakuutusturvan laajuus ja omavastuu.

Vakuutus pysyy voimassa, kun vakuutusmaksu 
maksetaan viimeistään eräpäivänä. Jos 
vakuutusmaksua ei ole maksettu, irtisanomme 
kaskovakuutuksen päättymään 14 vuorokauden 
kuluttua irtisanomisilmoituksen lähettämisestä.

Vakuutussopimuksen muuttaminen ja sen 
päättäminen
Vakuutus on voimassa sovitun vakuutuskauden 
kerrallaan ellei muutoin ole sovittu tai vakuutusta 
irtisanottu. Vakuutus jatkuu eli uudistuu 
automaattisesti seuraavalle vakuutuskaudelle.

Vakuutuksen ottajan tulee ilmoittaa ajoneuvon ja 
sen käyttöön liittyvistä muutoksista yhtiöllemme. 
Esimerkiksi, jos ajoneuvon käyttötarkoitus muuttuu 
yrityksen yksityiskäytöstä luvanvaraiseksi tai 
ajoneuvoon vaihdetaan tehokkaampi moottori.

Ajoneuvovakuutus voi päättyä: 

• ennalta sovittuna ajankohtana 

• kun vakuutuksenottaja ilmoittaa siitä kirjallisesti 
yhtiöömme 

• vakuutusyhtiön päätöksellä kesken 
vakuutuskauden, jos vakuutusmaksua ei ole 
maksettu 

• vakuutusyhtiön päätöksellä muissa 
vakuutusehdoissa ja laeissa mainituissa tilanteissa. 

Vakuutusyhtiö voi muuttaa vakuutusehtoja ja -maksuja 
vakuutuskauden vaihtuessa vakuutusehdoissa 
kerrotuilla edellytyksillä. Muutoksista ilmoitetaan 
etukäteen.
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