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Shareit-Turvan vakuutusehdot 

voimassa alkaen 7.5.2018  

 

Vakuutuksen kohde 
Shareit Turva -vakuutuksen kohteena voi olla 

Ifissä liikennevakuutettu, Suomessa yksityiseen 

käyttöön rekisteröity yksityishenkilön omistama tai 

osamaksusopimuksen perusteella hallitsema hen-

kilö- tai pakettiauto, matkailuauto- tai -vaunu tai 

henkilö- tai pakettiauton vetämä peräkärry, joka 

on annettu tilapäisesti vuokralle vertaisvuokrauk-

sena Shareit Blox Car vertaisvuokrauspalvelussa. 

Vakuutuksenottaja ja vakuutettu 

Shareit-Turvan Vakuutuksenottaja on ajoneuvon 

omistaja tai haltija.  

Ajoneuvon käyttöönsä vuokrannut henkilö ja  

Shareit Blox Car vertaisvuokrauspalvelu eivät ole 

Shareit-Turvan vakuutuksenottajana tai vakuutet-

tuna. 

Vakuutuksen voimassaoloaika 

Shareit Turva -vakuutus on määräaikainen vakuu-

tus, joka on voimassa niiden vertaisvuokrausten 

aikana, joihin se myönnetään.Vakuutussopimus 

syntyy, kun ajoneuvon omistaja ilmoittaa hyväksy-

vänsä yksittäisen vuokrauksen, johon hän halua 

ottaa Shareit Turva -vakuutuksen ja sen voimas-

saolo alkaa, kun kyseinen yksittäinen vuokraus al-

kaa. Vakuutussopimus ja sen voimassaoloaika 

päättyvät, kun yksittäinen vuokraus on päättynyt. 

Jos sovittu vuokrausaika ylittyy, vakuutus on voi-

massa todellisen vuokrausajan, kuitenkin enintään 

30 päivää sovitun vuokrausajan päättymisestä. 

 

Vakuutus on voimassa myös Shareit Blox Car ver-

taisvuokrauspalvelun tai sen alihankkijan toteutta-

man ajoneuvon vuokraukseen välittömästi liittyvän 

ajoneuvon viennin tai palautuksen aikana omista-

jalta/haltijalta vuokraajalle ja takaisin omista-

jalle/haltijalle tai heidän osoittamaansa paikkaan 

Suomessa.  

Vakuutuksen voimassaoloalue 

Vakuutus on voimassa Suomessa. Jos ajoneuvon 

käyttöönsä vuokrannut henkilö on vienyt ajoneu-

von ulkomaille ilman omistajan lupaa ja vuokraus 

tapahtuu vähintään jäsentasoluokituksella 3, va-

kuutus on sovitun vuokrausajan voimassa myös 

niissä maissa, joissa Ifin Liikennevakuutus on voi-

massa.  

Vakuutuksen myöntäminen 

Vakuutushakemus tehdään ja vakuutus myönne-

tään Shareit Blox Car vertaisvuokrauspalvelussa. 

 

Ifillä on oikeus päättää siitä, millä edellytyksillä se 

myöntää vakuutuksen. Vakuutuksen myöntämisen 

ja kattavuuden edellytyksenä on, että vuokrausta-

pahtuma täyttää siltä kulloinkin vaadittavan jäsen-

tason vaatimukset. 

 

Vakuutusmaksu ja sen maksaminen 

Vakuutusmaksu on vuokrauspäiväkohtainen ja se 

peritään toteutuneelta vuokrausajalta. Jos sovittu 

vuokrausaika ylittyy, vakuutusmaksua peritään 

myös ylityksen ajalta, kuitenkin enintään 30 päi-

vää sovitun vuokrausajan päättymisestä. 

Shareit Blox Car vertaisvuokrauspalvelu pidättää 

vakuutusmaksun vakuutuksenottajalle maksetta-

vasta vuokrasta ja tilittää sen vakuutuksenottajan 

puolesta Ifille. Jos ajoneuvon vuokrauksesta mak-

settava korvaus ei riitä vakuutusmaksun maksa-

miseen, vakuutuksenottaja on velvollinen huolehti-

maan ylimenevän osan maksamisesta Ifille. 

Shareit-Turva 
Shareit-Turva -vakuutus sisältää: 

 Liikennevakuutuksen bonusturvan 

 Kaskovakuutuksen bonusturvan 

 Kaskovakuutuksen omavastuuturvan 

 Petosturvan (sen erityisedellytysten täyt-

tyessä) 

 Väärinkäytösturvan (sen erityisedellytys-

ten täyttyessä). 
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Shareit-Turvan vakuutusturvat 
Vakuutusturvat, jotka voivat sisältyvät Shareit-Tur-

vaan, on kerrottu tässä ehtokohdassa.  

Liikennevakuutuksen bonusturva, Kaskovakuutuk-

sen bonusturva ja Kaskovakuutuksen omavastuu-

turva voivat sisältyä siihen vain, kun kyseinen 

vuokraus tapahtuu vähintään jäsentasoluokituk-

sella 2. 

Väärinkäytösturva ja Petosturva voivat sisältyvä 

siihen vain silloin, kun kyseinen vuokraus tapah-

tuu vähintään jäsentasoluokituksella 3.  

Liikennevakuutuksen bonusturva 

Turvasta korvataan liikennevakuutuksen bonus-

menetyksen muodossa syntynyttä vahinkoa, joka 

on aiheutunut siitä, että vakuutetulla ajoneuvolla 

on aiheutettu liikennevahinko ja sen liikenneva-

kuutuksen bonus sen vuoksi alenee. Korvausta ei 

makseta, jos tuolloin voimassa olevan liikenneva-

kuutuksen bonusalennusprosentti ei laske kysy-

myksessä olevan liikennevahingon korvaamisen 

seurauksena. 

Korvaus käytetään ensisijaisesti liikennevakuutuk-

sesta maksetun korvauksen takaisin maksuun 

Ifille bonuksen palauttamiseksi. Jos liikennevahin-

gosta aiheutuneen vahingon määrä kuitenkin ylit-

tää bonusmenetyksestä aiheutuvan vahingon 

määrän, voidaan se vaihtoehtoisesti maksaa ra-

hakorvauksena vakuutuksenottajalle. Ifillä on oi-

keus valita korvauksen suorittamistapa.  

Maksettaessa rahakorvaus vakuutuksenottajalle 

vahingon määrä lasketaan ajoneuvolla Ifissä va-

hinkohetkellä olevan vakuutuksen vuosimaksun ja 

Ifin liikennevakuutuksen bonussääntöjen perus-

teella. Silloin vahingon määrä lasketaan vertaa-

malla keskenään 1) vakuutusmaksua sillä bonus-

tasolla, joka vakuutuksella olisi seuraavilla vakuu-

tuskausilla ilman liikennevahinkoa ja 2) vakuutus-

maksua, joka vakuutuksella olisi seuraavilla va-

kuutuskausilla ottaen huomioon tapahtunut liiken-

nevahinko. Vahingon määränä pidetään niiden 

erotusta. Vahingon määrää laskettaessa liikenne-

vakuutuksen vuosimaksuna kuluvalta ja tulevilta 

vakuutuskausilta pidetään sitä vuosimaksua, joka 

vakuutuksella on vahinkohetkellä.   

Ajoneuvon vuokranneen henkilön vahingosta 

maksama vuokrauksen ehtojen mukainen oma-

vastuu vähennetään korvauksen määrästä. Jos 

korvaus maksetaan rahakorvauksena vakuutuk-

senottajalle, sen enimmäismäärä on 1000 euroa 

Kaskovakuutuksen bonusturva 

Turva varmistaa sen, että ajoneuvolla Ifissä ole-

van kaskovakuutuksen bonus ei Ifissä alene, 

vaikka vakuutetulle sille sattuisi kaskovakuutuk-

sesta korvattava vahinko. 

Kaskovakuutuksen omavastuuturva 

Jos ajoneuvoa on kohdannut sillä Ifissä olevasta 

kaskovakuutuksesta korvattava vahinko, sen 

omavastuu on enintään 200 euroa.  

Omavastuu alennetaan vain, kun kaskovahin-

gosta korvattavan vahingon määrä ylittää vuok-

rauksen ehtojen mukaisen vuokraajan omavas-

tuun aiheuttamastaan vahingosta ja sen suuruu-

deksi on vuokrauksen ehdoissa sovittu vähintään 

700 euroa. 

Vuokraajan maksama vuokrauksen ehtojen mu-

kainen omavastuu vahingosta käytetään Ifin kor-

vaaman vahingon vähennykseksi. Tällöin vakuu-

tuskorvauksesta ei vähennetä kaskovakuutuksen 

omavastuuta. 

Oikeusturvavakuutukseen sovelletaan kuitenkin 

Kaskovakuutuksen vakuutuskirjalla kerrottua oma-

vastuuta. 

Petosturva 

Turvasta maksetaan korvausta, jos Ifissä kasko-

vakuutetun ajoneuvon vuokraaja ei palauta ajo-

neuvoa sovitun vuokra-ajan päätyttyä, eikä sitä 

saada palautettua omistajalle 30 päivän kuluessa 

vuokra-ajan päättymisestä. 
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Korvauksen maksamisen edellytyksenä on, että 

ajoneuvon vuokraaja on tahallaan jättänyt palaut-

tamatta ajoneuvon tarkoituksenaan jatkaa sen 

käyttämistä ilman lupaa, myydäkseen ajoneuvon 

luvatta tai kavaltaakseen sen itselleen, purkaak-

seen tai hävittääkseen sen tai muussa petolli-

sessa tai kavallustarkoituksessa. Lisäksi edellyte-

tään, että poliisille ja Ifille on tehty viipymättä kir-

jallinen ilmoitus vahingosta. 

Petosturvan vahinkojen korvaamisessa noudate-

taan niitä Ifin Kaskovakuutusehtoja (Kaskovakuu-

tusehtojen kohta 6), joita sovelletaan ajoneuvossa 

vahinkohetkellä voimassa olevaan kaskovakuu-

tukseen. 

Petosturvasta maksettavan korvauksen enim-

mäismäärä on 40.000 euroa. 

Väärinkäytösturva 

Turva varmistaa sen, että ajoneuvolla Ifissä ole-

van kaskovakuutuksen perusteella maksettavia 

korvauksia ei alenneta sen perusteella, että va-

hinko aiheutunut: 

 ajoneuvon kuljettajan alkoholin tai huu-

maavan aineiden vaikutuksen alaisuu-

desta 

 ajoneuvon kuljettajan törkeästä huolimat-

tomuudesta 

 ajoneuvon kuljettajan laiminlyötyä vakuu-

tuksen suojeluohjeita. 

 

Toiminta vahinkotilanteessa 

Vuokraajan ja vakuutuksenottajan tulee aina il-

moittaa välittömästi Ifille ajoneuvolle sattuneesta 

vahingosta. Jos ajoneuvoa ei palauteta sovittuna 

aikana, on siitä viipymättä ilmoitettava Ifille ja Sha-

reit Blox Carille. Näiden velvollisuuksien laimin-

lyönti voi johtaa korvauksen alentamiseen tai epä-

ämiseen. 

Jos ajoneuvolla on Ifissä hinauskulut kattava kas-

kovakuutus, voi vuokraaja vakuutuksenottajan 

puolesta tilata ajokelvottomaksi vaurioituneelle 

ajoneuvolle hinauksen Ifin hinauspalvelusta 010 

19 18 40. 

Jos vakuutuksenottaja ei välittömästi vahingon jäl-

keen itse tee Ifille vahinkoilmoitusta vahingosta, 

ajoneuvon vuokraaja voi vakuutuksenottajan puo-

lesta:  

 ilmoittaa Ifille ajoneuvolla toiselle osapuo-

lelle aiheutetusta liikennevahingosta vas-

tapuolen vahinkokäsittelyn aloittamiseksi 

Ifissä 

 ilmoittaa vuokraamalleen ajoneuvolle sat-

tuneista vahingoista Ifille vahinkokäsitte-

lyn aloittamiseksi Ifissä.  

Jos if antaa vahingon jälkeen toimenpideohjeita, 

on niitä aina ehdottomasti noudatettava. 

 
Vuokraaja ei saa ryhtyä itse korjaamaan eikä il-

man Ifin lupaa korjauttamaan ajoneuvoa. 

Vuokraaja ei voi tehdä vakuutusyhtiön kanssa ker-

takorvaussopimusta tai muuta sopimusta, joka voi 

aiheuttaa menetyksiä ajoneuvon omistajalle tai 

haltijalle. 

Ajoneuvon vahinkojen korvaamisessa noudate-

taan Ifin normaalia vahingonhoitoprosessia ja käy-

tetään Ifin sopimuskumppaneita. 

 


