Liikennevakuutus
VAKUUTUSTA KOSKEVAT TIEDOT SISÄLTÄVÄ ASIAKIRJA
Yritys: If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike

Tuote: If Liikennevakuutus

Ennen sopimuksen tekoa annettavat ja sopimusta koskevat täydelliset tiedot tuotteesta ovat muissa asiakirjoissa.

Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä?
Liikennevakuutus on moottoriajoneuvolle otettava lakisääteinen vakuutus, joka kattaa moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä
aiheutuneet henkilö- ja esinevahingot.

Mitä vakuutus kattaa?

Mitä vakuutus ei kata?

Vakuutus kattaa moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutuneet

Vakuutus ei kata esimerkiksi

henkilövahingot

omalle omaisuudelle aiheutuneita vahinkoja
omalle ajoneuvolle aiheutuneita vahinkoja

syyttömän osapuolen moottoriajoneuvon vahingot
ulkopuolisen omaisuusvahingot

Enimmäiskorvausmäärät

Onko vakuutusturvalle mitään rajoitteita?

Henkilövahingoissa ei ole enimmäiskorvausmäärää
Omaisuusvahingoissa enimmäiskorvausmäärä on 5
miljoonaa euroa kutakin vahingosta vastuussa olevaa
liikennevakuutusta kohden

Korvausta ei makseta esimerkiksi
jos vahinkoa kärsinyt ajoneuvon kuljettaja on aiheuttanut vahingon alkoholin tai muun huumaavan aineen
vaikutuksen alaisena tai näiden yhteisvaikutuksesta (tai
korvausta voidaan alentaa)
tahallisesti itselle aiheutetusta henkilövahingosta
törkeällä huolimattomuudella itselle aiheutetusta henkilövahingosta (tai korvausta voidaan alentaa)

Missä vakuutusturva on voimassa?
Vakuutus on voimassa Suomessa ja ETA-maissa sekä vihreän kortin sopimusmaissa. Edellä kerrotusta poiketen liikennevakuutus ei kuitenkaan ole voimassa Iranissa, Kosovossa, Kyproksen pohjoisosassa eikä Vuoristo-Karabahissa.

Mitkä ovat velvoitteeni?
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Sopimusta tehtäessä antaa oikeat tiedot pyydetyistä asioista, mm. vakuutuksen kohteesta ja sen käytöstä sekä ajoneuvon omistajista ja haltijoista.
Maksaa vakuutusmaksu ajallaan.
Ilmoittaa viipymättä havaitsemistani virheellisistä ja puutteellisista vakuutukseen liittyvistä tiedoista.
Vahingon sattuessa tehdä vahinkoilmoitus ja antaa vahinkoasian selvittämiseksi tarpeelliset tiedot Ifille.

Kuinka ja milloin suoritan maksun?
If lähettää vakuutusmaksulaskun, joka tulee maksaa viimeistään eräpäivänä laskussa ilmoitetulle pankkitilille.
Vakuutussopimusta tehtäessä sovitaan, kuinka monessa erässä vuosimaksu maksetaan ja miten If toimittaa laskut.
Vakuutusmaksu vakuutusmaksuveroineen on vähintään 25 euroa, rekisteröimättömien moottoripyörien vakuutuksissa vähintään
100 euroa.

Milloin vakuutusturva alkaa ja päättyy?
Vakuutusturva alkaa, kun vakuutuksenottaja ja If sopivat vakuutuksen alkamisesta. Vakuutusturva on voimassa toistaiseksi.
Vakuutusturva päättyy irtisanomista koskevan kohdan mukaisesti.

Miten irtisanon sopimuksen?
Rekisteröidyn ajoneuvon vakuutus päättyy Liikenteen turvallisuusviraston, Liikennevakuutuskeskuksen tai toisen vakuutusyhtiön
ilmoitukseen, jos





ajoneuvo on siirtynyt uudelle omistajalle tai haltijalle
ajoneuvon hallinta palautuu omistajalle tai ajoneuvon haltija vaihtuu, jos ajoneuvon haltija on ollut yksin vakuutuksenottaja tai
vakuutus on otettu toisesta vakuutusyhtiöistä
ajoneuvo on poistettu lopullisesti liikennekäytöstä
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Rekisteröimättömän ajoneuvon vakuutuksen voi irtisanoa kirjallisesti.

