Valitse
PARAS TURVA AJONEUVOLLESI
Vakuutusopas
Moottorikelkan, mönkijän, mopon, mopoauton, traktorin, matkailuja kevytperävaunun vakuutukset – voimassa 1.1.2019 alkaen
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Kattavaa

TURVAA KASKOLLA
Jokainen ajoneuvo tarvitsee lakisääteisen
liikennevakuutuksen ja kaskon täydentämään
sitä. If Ajoneuvovakuutuksessa saat molemmat
samassa paketissa.

Täyskasko antaa kattavan kokonaisturvan.
Perävaunuille saatava Etukasko korvaa mm.
törmäyksiä ja luonnonilmiöiden tuhoja. Osakasko jättää törmäysvahingot omalle vastuullesi.

Liikennevakuutus kattaa kuljettajan ja kyydissä
olevan henkilövahingot sekä syyttömälle vastapuolelle aiheutetut vahingot.

Moottorikelkan vakuutusmaksu on vuodenaikahinnoiteltu, mikä tarkoittaa, että se on talvella
kallein ja kesällä halvin. Maksu laskutetaan
kuitenkin tasaisesti ympäri vuoden, jolloin laskujen suuruus ei vaihtele eri kuukausina.

Kaskovakuutuksesta saat korvausta ajoneuvosi
tai sen varusteiden kärsimistä vahingoista.
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Kuva: Esimerkki moottorikelkan vakuutusmaksun jakautumisesta eri kuukausina.

Tämä opas ei ole täydellinen selvitys If Ajoneuvovakuutuksesta. Tarkemmat tiedot turvista löydät esitteen sivulta 4.
Tutustu myös vakuutusehtoihin, yleisiin sopimusehtoihin ja If Etuohjelmaan if.fi/etuohjelma.
Mahdolliset vahingot korvataan näiden mukaisesti.
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Turvatasot ja kaskot perävaunulle
TURVA JA MITÄ SE KORVAA

TÄYSKASKO

ETUKASKO

OSAKASKO

Lunastusturva
- lunastustilanteessa uusi ajoneuvo tai
30 % käyvän hinnan päälle

✓

Törmäysturva
- törmäyksestä tai tieltä suistumisesta
aiheutuneet vahingot

✓

✓

Eläinkolariturva
- vahingot, törmäyksestä eläimeen

✓

✓

✓

Hinaus ja matkakulut
- kulut hinauksesta ja matkan
keskeytymisestä

✓

✓

✓

Ilkivalta-, Varkaus- ja Paloturva
- ilkivallan, varkauden tai tulipalon
aiheuttamat vahingot

✓

✓

✓

Vastuuturva ulkomaille
- ulkopuolisten tai ajoneuvosi matkustajien
vahingot, joista kuljettaja on vastuussa

✓

✓

✓

Oikeusturva
- oikeudenkäyntikulut ajoneuvoon
liittyvissä riidoissa ja rikoksissa

✓

✓

✓

Turvatasot ja kaskot moottorikelkalle, mönkijälle,
mopolle, mopoautolle ja traktorille
TURVA JA MITÄ SE KORVAA

TÄYSKASKO

OSAKASKO

Törmäysturva
- törmäyksestä tai tieltä suistumisesta
aiheutuneet vahingot

✓

Eläinkolariturva
- vahingot, törmäyksestä eläimeen

✓

✓

✓

✓

Ilkivalta-, Varkaus- ja Paloturva
- ilkivallan, varkauden tai tulipalon
aiheuttamat vahingot

✓

✓

Vastuuturva ulkomaille
- ulkopuolisten tai ajoneuvosi matkustajien
vahingot, joista kuljettaja on vastuussa

✓

✓

Oikeusturva
- oikeudenkäyntikulut ajoneuvoon
liittyvissä riidoissa ja rikoksissa

✓

✓

Hinaus ja matkakulut*
- kulut hinauksesta ja matkan
keskeytymisestä

*) Mopoautolle ja mopomönkijälle
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Perustietoa

IF AJONEUVOVAKUUTUKSESTA

Ajoneuvovakuutuksesi muodostuu liikennevakuutuksesta
ja valitsemastasi If Kaskovakuutuksesta.
Ajoneuvovakuutuksen sisältö on kerrottu tarkkaan vakuutuskirjassa ja -ehdoissa.
Ilmoita ajoneuvon omistaja- ja haltijatiedot todellisen tilanteen mukaisesti. Jos tiedot on annettu väärin, voi vakuutusyhtiö evätä korvauksen
tai mitätöidä vakuutuksen.

LIIKENNEVAKUUTUS

Liikennevakuutus korvaa ajoneuvosi liikenteessä aiheuttamat henkilöja omaisuusvahingot liikennevakuutuslain mukaisesti. Siitä ei korvata
oman ajoneuvosi vaurioita eikä kuljettajan, omistajan tai haltijan omaisuutta. Liikennevakuutus on voimassa ETA- ja vihreän kortin maissa
Irania, Kosovoa, Kyproksen pohjoisosaa ja Vuoristo-Karabahia lukuun
ottamatta.

KASKON TURVIEN SISÄLTÖ
TÖRMÄYSTURVA

– yhteentörmäys, tieltä suistuminen, kaatuminen, tuntemattoman
ajoneuvon aiheuttama vaurio tai muu ulkoinen, äkillinen ja
ennalta-arvaamaton vahinko
– valittu omavastuu

KASKOVAKUUTUS

Vakuutuksen kohteena on ajoneuvosi vakiovarusteineen ja tavanomaiset, kiinteästi asennetut, liikenteessä käytettäväksi tarkoitetut lisävarusteet tietyin rajoituksin. Vakuutuksen kohteena eivät ole kilpailukäyttöön
tarkoitetut osat eivätkä teippaukset ja erikoismaalaukset.

ELÄINKOLARITURVA

– eläimeen törmänneen ajoneuvon vahinko
– omavastuu 200 euroa

Kaskovakuutus on voimassa Euroopassa ja vihreän kortin maissa.
Vastuuvakuutusturvat ulkomaille ovat voimassa ETAan kuulumattomissa vihreän kortin maissa Irania, Kosovoa, Kyproksen pohjoisosaa ja
Vuoristo-Karabahia lukuun ottamatta.

HINAUS JA MATKAKULUT

– hinaus korjaamoon ajon keskeydyttyä Suomessa teknisen vian,
vaurioitumisen tai ajoneuvon anastamisen vuoksi
– välttämättömät matka- ja asumiskustannukset, enintään 500 euroa
– ei omavastuuta

KORVAAMINEN

Ilmoita vahingoista viipymättä Ifille. Korvaamme ensisijaisesti ajoneuvosi
korjauskustannukset tai niitä vastaavan määrän. Ajoneuvosi voidaan
myös lunastaa käyvästä hinnastaan, mikäli sitä ei voida kohtuullisin kustannuksin korjata. Käypä hinta on se käteishinta, mikä vahinkohetkellä
ajoneuvostasi olisi ollut saatavissa. Käypää hintaa määritettäessä otetaan
huomioon markkinatilanne ja ajoneuvosi kunto.

VARKAUSTURVA

– lukitun ajoneuvon ja sen varusteiden varkaus tai luvaton käyttöönotto
– omavastuu 200 euroa

ILKIVALTATURVA

– ajoneuvoon kohdistunut tahallinen vahingonteko
– ei korvaa toisella ajoneuvolla aiheutettua vahinkoa
– omavastuu 200 euroa

ISOMPI OMAVASTUU – PIENEMPI VAKUUTUSMAKSU

Maksettavasta korvauksesta vähennetään omavastuu. Voit valita
törmäysvahinkojen omavastuuksi 200 euroa, 500 euroa tai 1500 euroa
riippuen ajoneuvosta. Muiden turvien omavastuut löydät turvien
esittelyistä. Pohjoismaiden ja Viron ulkopuolella sattuneissa vahingoissa
omavastuu on korotettu.

PALOTURVA

– tulen tai salamaniskun aiheuttama palovahinko
– omavastuu 200 euroa

LIIKENNEKÄYTÖSTÄ POISTAMINEN

LUNASTUSTURVA

Minkä tahansa ajoneuvorekisteriin merkityn ajoneuvon voi nyt ilmoittaa
liikennekäytöstä poistetuksi. Ajoneuvoa ei saa käyttää poiston aikana.
Liikennevakuutus ei pääty tavallisen liikennekäytöstä poiston yhteydessä, mutta If antaa hyvityksen ajoneuvosi vakuutusmaksuista poiston
ajalta:
– mopon, mopoauton, mönkijän ja maastoajoneuvon liikennevakuutuksesta
– kaikkien ajoneuvojen kaskovakuutuksen törmäysturvasta
Hyvitystä ei saa vuodenaikahinnoiteltujen vakuutusten maksuista.

– uuden samanlaisen ajoneuvon käteismyyntihinta, jos ajoneuvosi on
enintään kolme vuotta vanha, sillä on ajettu enintään 60 000 km,
korjauskustannusarvio on yli 50 % uuden hinnasta ja olet ajoneuvon
ensimmäinen omistaja tai haltija
– muussa tapauksessa käypä hinta korotettuna 30 %:lla, kun korjauskustannusarvio on yli 60 % käyvästä hinnasta
– käytettynä hankitusta ajoneuvosta korvataan enintään hankintahetken
käypä hinta
– kyseisen vahinkotapahtuman omavastuu

RAJOITUKSET

RAHOITUSTURVA

Kaskovakuutus ei korvaa esimerkiksi:
– ajoneuvon sisäsyntyisiä vaurioita, kuten teknisestä viasta tai
öljyn- tai jäähdytysnesteen kierron puutteista johtuvia vaurioita
– hitaasti kehittyviä vaurioita, kuten kulumista, syöpymistä ja ruostumista
– veden aiheuttamia vahinkoja ajettaessa vedessä tai veden peittämällä
alueella
– vahinkoja osallistuttaessa nopeuskilpailuun tai sen harjoitteluun
– ajoneuvon arvon alentumista

– Sisältyy Täyskaskoon ja Etukaskoon, kun ajoneuvo on rahoitettu.
– vahinkohetkellä erääntymätön saatava velkojalle tai korvaus
leasing-vuokranantajalle, kun korvaus evätään tai sitä alennetaan
esimerkiksi suojeluohjeiden laiminlyönnin vuoksi
– kyseisen vahinkotapahtuman omavastuu

VASTUUTURVA ULKOMAILLE

Ulkopuolisille ja ajoneuvosi matkustajille aiheutetut vahingot, joista
ajoneuvosi kuljettaja on vastuussa
– enimmäiskorvaus henkilövahingoissa 250 000 euroa,
esinevahingoissa 250 000 euroa
– omavastuu 500 euroa

Kaskovakuutus ei korvaa vahinkoa, joka on aiheutettu tahallisesti, törkeällä huolimattomuudella tai alkoholin tai muun huumaavan aineen
vaikutuksen alaisena. Vakuutusehdoissa annettuja suojeluohjeita tulee
noudattaa. Niiden laiminlyönti voi aiheuttaa korvauksen alentamisen
tai epäämisen.

OIKEUSTURVA

Kun myyt ajoneuvosi tai irtisanot vakuutuksesi kirjallisesti, vakuutuksesi
päättyvät. Jos et maksa kaskovakuutuksen maksua eräpäivään mennessä, Ifillä on oikeus irtisanoa se päättymään 14 vuorokauden kuluttua
irtisanomisilmoituksen lähettämisestä.
Vakuutusyhtiö voi muuttaa sopimuksen sisältöä tai maksuja vakuutuskauden vaihtuessa vakuutusehdoissa mainituin edellytyksin. Muutoksista ilmoitamme sinulle erikseen.

– välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut
ajoneuvoon liittyvissä riita- ja rikosasioissa 8 500 euroon asti
– ei kata vakuutetun maksettaviksi tuomittuja vastapuolen
oikeudenkäyntikuluja
– omavastuu 20 % kustannuksista, kuitenkin vähintään 200 euroa
4

E
PALVELEMAIKMASTA

P
AJASTA JA TTA
RIIPPUMA

a
osoitft.efiess
i

Asiointi oli mutkatonta ja helppoa.
MIES, 43, ASIAKKAANA 2013 ALKAEN

If Apu oli mielestäni parasta palvelua,
kun oli vain puhelinnumeron
päässä ja apua sai pian.
NIMETÖN PALAUTE OMILLA SIVUILLA

Iso plussa siitä, että laskut saa
12 erään ilman lisäkuluja.
NAINEN, 39, ASIAKKAANA 2015 ALKAEN

LÄHDE: IFIN ASIAKASPALAUTE 2018

IF ETUOHJELMA PALKITSEE

• Vakuutuksista alennusta jopa 15 %.
• If Omavastuurahaa vahingottomilta vuosilta 		
jopa 40 euroa vuodessa, 200 euroon asti.
• Korkeimmalla tasolla saat halutessasi
Oman palveluneuvojan.

REKISTERÖINTI JA VAKUUTUS IFISTÄ
HELPOSTI YHDELLÄ KERTAA

– Vakuuta ja rekisteröi ajoneuvosi helposti
osoitteessa if.fi/ajoneuvo, Omilla sivuillasi tai
Ifin puhelinpalvelussa 010 19 19 19.
– Tiedot välittyvät Trafille sähköisesti eikä
käyntiä katsastuskonttorilla tarvita.
– Rekisteröinti onnistuu myös osoitteessa
Trafi.fi sekä entiseen tapaan Ifin
konttorissa ja useimmissa katsastustoimipaikoissa.

VAKUUTUS-, VAHINKO- JA REKISTERÖINTIASIAT
HELPOSTI JA NOPEASTI

• Voit ostaa vakuutukset nopeasti ja
kätevästi verkkokaupasta osoitteesta if.fi.
• Omat sivut on Ifin asiakkaiden nettipalvelu, jossa hoidat vakuutus-, vahinkoja rekisteröintiasiasi helposti.
• 90 % asiakkaistamme on erittäin tyytyväisiä 		
tai tyytyväisiä korvauspalveluumme.

Lue lisää ajoneuvon rekisteröinnistä
if.fi/rekisterointi.
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If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike
Rekisteröity kotipaikka Tukholma, Y-tunnus 1602149-8
Niittyportti 4, 02200 Espoo, puh. 010 15 15 15 (vaihde)
If Asiakaspalvelu puh. 010 19 19 19
Vakuutuksenantaja tai sen asiamies eivät anna vakuutussopimuslain
mukaisia henkilökohtaisia suosituksia vakuutuksista.
VAKUUTUKSENANTAJAN ASIAMIES

Nordea Bank Oyj, Satamaradankatu 5, 00020 NORDEA,
kotipaikka Helsinki, Y-tunnus 2858394-9, puh. +358 9 1651
Toimii If Vahinkovakuutus Oyj:n Suomen sivuliikkeen, Nordea
Henkivakuutus Suomi Oy:n ja Nordea Vakuutus Oy:n asiamiehenä.
Asiamies on merkitty Finanssivalvonnan ylläpitämään vakuutusedustajarekisteriin ja rekisteröintitiedot voi tarkistaa Finanssivalvonnan
sivuilta www.fiva.fi.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Käsittelemme asiakkaidemme henkilötietoja noudattaen kulloinkin
voimassaolevaa vakuutus- ja tietosuojalainsäädäntöä ja huolehdimme
muutoinkin asiakkaidemme yksityisyyden suojan toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Käsittelemme asiakkaidemme henkilötietoja vakuutusasioiden hoitamista varten vakuutuksen elinkaaren eri vaiheissa, kuten
vakuutussopimusta tehtäessä, vakuutuskauden aikana sekä korvauskäsittelyssä. Tietoja hankimme asiakkaalta itseltään, hänen valtuuttamiltaan
tahoilta, julkisista viranomaisten ylläpitämistä rekistereistä sekä luottotietorekisteristä. Käytämme asiakasrekisteriämme myös asiakkaillemme
suunnattavaan markkinointiin.
Emme luovuta tietoja sivullisille ilman asiakkaan suostumusta, ellei
tietojen luovuttaminen perustu lain säännökseen. Tallennamme vakuutusja korvauspuhelinpalvelun puheluja varmistaaksemme asiakkaan kanssa
käydyn keskustelun sisällön, kun kysymyksessä on esimerkiksi sopimuksen
tekeminen tai vahinkoasioihin liittyvä neuvonta. Käytämme puhelintallenteita myös palveluidemme laadun kehittämiseksi. Lisätietoa henkilötietojen käsittelystä löytyy osoitteesta: www.if.fi/henkilotietojen-kasittely.

If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike, kuuluu Sampo-konserniin,
jonka emoyhtiö Sampo Oyj omistaa yli 20 % Nordea Bank AB:sta.
Asiamiehen myyntipalkkio perustuu myytyjen vakuutusten määrään.
KULUTTAJANSUOJA
If Asiakasvaltuutettu ottaa asiasi uudelleen käsittelyyn, jos olet
vakuutuksenottajana tai korvauksenhakijana päätökseen tyytymätön.
Toimita tiedot asiasta kuuden kuukauden kuluessa päätöksestä
asiakasvaltuutettu@if.fi tai Asiakasvaltuutettu, PL 2018, 20025 IF.
Ratkaisusuosituksia vakuutuksenantajan tai asiamiehen menettelystä
antavat Vakuutus- ja rahoitusneuvonta (www.fine.fi), Kuluttajariitalautakunta (www.kuluttajariita.fi) tai liikennevakuutuslain
mukaisten korvausasioiden osalta Liikennevahinkolautakunta
(www.liikennevahinkolautakunta.fi). Asia voidaan myös saattaa
tuomioistuimen käsiteltäväksi nostamalla kanne käräjäoikeudessa.

If Asiakaspalvelu: Omat sivut osoitteessa if.fi, puh. 010 19 19 19 (pvm/mpm)
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