Suppea Shareit-Turva
VAKUUTUSTA KOSKEVAT TIEDOT SISÄLTÄVÄ ASIAKIRJA
Yritys: If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike

Tuote: Suppea Shareit -Turva

Täydelliset ennen sopimuksen tekoa annettavat ja sopimusta koskevat tiedot tuotteesta ovat muissa asiakirjoissa.

Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä?
Shareit-Turva on vuokrauskohtainen vakuutus, joka on kehitetty erityisesti vertaisvuokrauksen tarpeisiin, täydentämään auton vakuutusturvaa Ifissä. Vuokrauksen tulee tapahtua
vähintään jäsentasolla 2, jotta vuokraukselle saa Shareit-Turvan.

Mitä vakuutus kattaa?

Mitä vakuutus ei kata?

Liikennevakuutuksen Bonusturva antaa turvaa tilanteisiin, joissa vuokraaja aiheuttaa ajoneuvolla liikennevahingon ja siksi sen Ifissä olevan
liikennevakuutuksen bonus alenisi. Tällöin korvataan liikennevakuutuksen bonusmenetyksen aiheuttamaa taloudellinen vahinko.

henkilövahinkoja
vuokraajan sotkemisella ja rikkomisella aiheuttamia vahinkoja
vahinkoja, jotka johtuvat auton kuorman liikkumisesta tavaraa lastattaessa, kuljetettaessa tai purettaessa.
eläimen käytöksellä aiheutuneita vahinkoja

Onko vakuutusturvalle mitään rajoitteita
Ifin Kaskovakuutusehdoissa on rajoituksia, jotka voivat johtaa korvauksen
epäämisen
vuokraajan ajo-oikeutta ei ajoneuvon luovutuksen yhteydessä huolellisesti tarkistettu ajokortista
ajoneuvo on luovutettu muulle henkilölle kuin vuokranottajalle henkilökohtaisesti
vuokraajan henkilöllisyyttä ei ollut vertaisvuokrauspalvelussa todennettu vahvalla sähköisellä tunnistamisella
jos vuokraaja ryhtyy itse korjaamaan ajoneuvoa ilman Ifin lupaa

Missä vakuutusturva on voimassa?
vain Suomessa

Mitkä ovat velvoitteeni?






pitää ajoneuvo ajoneuvolain edellyttämässä kunnossa ja katsastettuna.
vastuussa siitä, että ajoneuvo on käyttökunnossa vuokrauksen alkaessa.
ajoneuvosta tulee tyhjentää ylimääräinen henkilökohtainen omaisuus tai pystyä luotettavasti todentamaan mitä omaisuutta ajoneuvossa on vuokraushetkellä
ollut
huolehtia, että ajoneuvon vika- ja varustelistat ovat ajantasaisia
jokaisen vuokrauksen alkaessa ja päättyessä tarkistaa ajoneuvon kunto, ja ilmoittaa uusista vioista käyttäjälle ja Shareit Blox Carille
kun lisää ajoneuvon palveluun tulee allekirjoittaa valtakirja, jolla antaa Shareit Blox Carille oikeuden saada tietoa vakuutusyhtiöltään. Tietoja saatetaan tarvita
vuokrausten aikana sattuneiden vahinkotapausten selvittämiseen
vahingon sattuessa tehdä vahinkoilmoitus ja antaa vahinkoasian selvittämiseksi tarpeelliset tiedot Ifille.
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Kuinka ja milloin suoritan maksun?
Vakuutusmaksu on vuokrauspäiväkohtainen ja se peritään toteutuneelta vuokrausajalta. Jos sovittu vuokrausaika ylittyy, vakuutusmaksua peritään myös ylityksen
ajalta, kuitenkin enintään 30 päivää sovitun vuokrausajan päättymisestä.
Shareit Blox Car vertaisvuokrauspalvelu pidättää vakuutusmaksun vakuutuksenottajalle maksettavasta vuokrasta ja tilittää sen vakuutuksenottajan puolesta Ifille. Jos
ajoneuvon vuokrauksesta maksettava korvaus ei riitä vakuutusmaksun maksamiseen, vakuutuksenottaja on velvollinen huolehtimaan ylimenevän osan maksamisesta
Ifille.

Milloin vakuutusturva alkaa ja päättyy?
Vakuutussopimus syntyy, kun ajoneuvon omistaja ilmoittaa hyväksyvänsä yksittäisen vuokrauksen, johon hän halua ottaa Shareit Turva -vakuutuksen ja sen voimassaolo alkaa, kun kyseinen yksittäinen vuokraus alkaa. Vakuutussopimus ja sen voimassaoloaika päättyvät, kun yksittäinen vuokraus on päättynyt.

Miten irtisanon sopimuksen?
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Vakuutus on määräaikainen ja sitä ei tarvitse erikseen irtisanoa.

