Parasta turvaa
AUTOLLESI
Vakuutusopas
ajoneuvovakuutuksen valintaan
– voimassa 29.9.2018 alkaen

Valitse sinulle sopivin
KASKOVAKUUTUS
Kaskon turvataso kannattaa valita huolella. Kaskovakuutuksesta yleisimmin
korvattavat vahingot ovat törmäysvahingot, ulosajo tieltä, kiven tai nastan iskemä
tuulilasiin sekä rikkoutuneen auton hinaus ja sijaisauton tarve.
Voit valita autollesi Osakaskon tai kattavan Täyskaskon, ja räätälöidä vakuutuksesi
lisäturvilla vastaamaan omia tarpeitasi.

IF AttPaUa

LOISTOKUSKI

au
lä
tien pää!l
24/7
If Apu auttaa, kun moottori
sammuu, tuulilasi rikkoutuu, auton
merkkivalo syttyy tai ajat kolarin.
Kaskovakuutuksiin sisältyvä palvelu on
apunasi kaikissa autoiluun liittyvissä
asioissa numerossa 010 19 19 19.

RÄÄTÄLÖI
KASKOSI
A
LISÄTURVALL

Kun olet saavuttanut 80 prosentin
bonuksen, sinusta tulee välittömästi
Loistokuski, jonka bonus ei laske
ensimmäisestä vahingosta. Saat myös
kakkosautoosi samat bonukset ja edut
kuin ykkösautoosi.

Täyskaskoon voit valita
lisäturvaksi Lasiturvan, Lunastusturvan
ja Sijaisautopalvelun. Voit lisätä
lasiturvan myös Osakaskoon.

MIKSI IF TÄYSKASKO?

MIKSI IF OSAKASKO?

Korvaamme muun muassa, jos autosi vaurioituu
törmäyksessä, joku on kolhinut autoasi parkkipaikalla tai
törmäät mihin tahansa eläimeen. Samoin luonnonilmiön
aiheuttamat vahingot kuten katolta pudonneen lumen,
auton päälle kaatuneen puun tai raekuuron autolle
aiheuttamat vauriot.

Osakaskolla saat korvauksen kuitenkin, jos auto
varastetaan tai se joutuu ilkivallan kohteeksi, törmäät
mihin tahansa eläimeen tai tulipalo aiheuttaa autolle
vahinkoa. Siitä korvataan myös hinaus- ja matkakuluja.

Täyskasko tarjoaa autollesi juuri niin hyvää turvaa
kuin voit toivoa.

Hoidamme myös autosi hinauksen lähimpään
korjaamoon matkan keskeytyessä sekä sinulle ja
matkustajille kuljetuksen määränpäähän.

Suurin ero Täyskaskoon on se, että Osakaskoon ei sisälly
Törmäysturvaa, joka korvaa autollesi kolarissa tai tieltä
suistuttaessa sattuneet vahingot.

Palvelemme ajasta ja paikasta
riippumatta osoitteessa if.fi.

Tämä opas ei ole täydellinen selvitys If Ajoneuvovakuutuksesta. Tarkemmat tiedot turvista löydät esitteen takasivulta.
Tutustu myös vakuutusehtoihin, yleisiin sopimusehtoihin ja If Etuohjelmaan osoitteessa if.fi. Mahdolliset vahingot korvataan näiden mukaisesti.
Tämän vakuutusoppaan tiedot koskevat yksityistalouksien yksityiskäyttöisten henkilö-, paketti- ja matkailuautojen vakuutuksia.
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TURVA JA MITÄ SE KORVAA

TÄYSKASKO

Sijaisautopalvelu
- sijaisauton käyttö auton korjauksen ajaksi. Matka jatkuu,
vaikka ajo keskeytyy kolarin tai teknisen vian takia.

LISÄTURVA

Lunastusturva
- lunastustilanteessa uusi auto tai 30 % käyvän hinnan päälle.

LISÄTURVA

Lasiturva
- ikkunalaseihin tulleet iskemät. Lasin korjauksesta ei vähennetä omavastuuta, vaihtamisesta omavastuu on 200 €.

LISÄTURVA

OSAKASKO

LISÄTURVA

Pysäköintiturva
- pysäköidyn auton kolhut bonusta alentamatta

✓

Törmäysturva
- törmäyksestä tai tieltä suistumisesta aiheutuneet vahingot

✓

Henkilöturva
- lisäkorvaus jos kuljettaja tai matkustaja on loukkaan-		
tunut tai menehtynyt liikenneonnettomuudessa

✓

✓

Lemmikkiturva
- autossa olleen koiran tai kissan vamman tai menehtymisen
onnettomuustilanteessa

✓

✓

Hinaus ja matkakulut
- kulut hinauksesta ja matkan keskeytymisestä

✓

✓

Eläinkolariturva
- vahingot törmäyksestä eläimeen

✓

✓

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

✓

✓

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

✓

✓

Oikeusturva
- oikeudenkäyntikulut autoon liittyvissä riidoissa ja rikoksissa

✓

✓

Rahoitusturva
- korvaus auton rahoittajalle tai leasing-vuokranantajalle
silloin, kun korvausta ei makseta vakuutuksenottajalle
esimerkiksi suojeluohjeiden laiminlyönnin vuoksi

✓

”Palvelu on nopeaa ja asiantuntevaa.
Varsinkin korvauksiin liittyvät tilanteet
voivat olla stressaavia. If tekee asiat helpoksi.
On rauhoittavaa olla luotettavan
vakuutusyhtiön asiakas.”

REKISTERÖINTI JA VAKUUTUS IFISTÄ
HELPOSTI YHDELLÄ KERTAA
– Vakuuta ja rekisteröi ajoneuvosi helposti kerralla
osoitteessa if.fi, Omilla sivuillasi tai Ifin puhelinpalvelussa.

MIES 61 V, HELSINKI

– Tiedot välittyvät Trafille sähköisesti eikä käyntiä
katsastuskonttorilla tarvita.

”Sain yhdellä soitolla avun tienpäälle.
Puhelimeen ladattu If Apu oli loistava tuki
yksin tienpäällä ollessa hädän hetkellä.”

– Rekisteröinti onnistuu myös osoitteessa Trafi.fi
sekä entiseen tapaan Ifin konttorissa ja
useimmissa katsastustoimipaikoissa.

NAINEN 54 V, RAISIO

LÄHDE: IFIN ASIAKASPALAUTE 2017
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Perustietoa
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Ajoneuvovakuutuksesi muodostuu liikennevakuutuksesta ja valitsemastasi kaskovakuutuksesta.
Ajoneuvovakuutuksen sisältö on kerrottu tarkkaan vakuutuskirjassa ja -ehdoissa.
LIIKENNEVAKUUTUS

Liikennevakuutus korvaa autosi liikenteessä aiheuttamat henkilö- ja omaisuusvahingot liikennevakuutuslain
mukaisesti. Siitä ei korvata oman autosi vaurioita eikä
kuljettajan, omistajan tai haltijan omaisuutta. Liikennevakuutus on voimassa ETA- ja vihreän kortin maissa.

LIIKENNEVAKUUTUKSEN BONUS

Liikennevakuutuksesi bonus määräytyy vakuutusja vahinkohistoriasi ja vakuutusehtojen perusteella.
Uusissa liikennevakuutuksissa bonus on nyt vähintään 30 %. Bonus nousee pääsääntöisesti 10 prosenttiyksikköä vuodessa, ja on suurimmillaan 80 %.
Vahingon seurauksena bonus laskee 10, 15 tai 20
prosenttiyksikköä riippuen bonusluokasta vahinkohetkellä.

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

Aloittelevakin autoilija voi saavuttaa 80 prosentin
bonuksen jo viidessä vuodessa.

KASKOVAKUUTUS

Vakuutuksen kohteena on autosi vakiovarusteineen,
tavanomaiset lisävarusteet sekä jälkiasennettu viihdeelektroniikka ja navigaattorilaitteet vakuutusehdoissa
kerrottuun enimmäismäärään saakka. Vakuutuksen
kohteena eivät ole kilpailukäyttöön tarkoitetut osat
eivätkä teippaukset ja erikoismaalaukset.
Kaskovakuutus on voimassa Euroopassa ja vihreän
kortin maissa. Vastuuturva ulkomaille on voimassa
ETAan kuulumattomissa vihreän kortin maissa, kuten
Venäjällä. Kaskovakuutuksen bonus on suurimmillaan
80 %, jonka saat uuteen vakuutukseen. Törmäysturvasta
korvatun vahingon seurauksena bonus laskee
10 prosenttiyksikköä ja nousee vahingottoman vuoden
jälkeen 10 prosenttiyksikköä vuodessa. Osakaskossa ei
ole bonusta.

KORVAAMINEN

Korvaamme ensisijaisesti autosi korjauskustannukset tai
niitä vastaavan määrän. Autosi voidaan myös lunastaa
käyvästä hinnastaan tai Lunastusturvan ehtojen
mukaisesti, mikäli sitä ei voida kohtuullisin kustannuksin korjata. Käypä hinta on se käteishinta, mikä vahinkohetkellä autostasi olisi ollut saatavissa. Käypää hintaa
määritettäessä otetaan huomioon markkinatilanne ja
autosi kunto.

Korvauksesta vähennetään vakuutuskirjassasi mainittu
omavastuu. Pohjoismaiden ja Viron ulkopuolella sattuneissa vahingoissa omavastuu on korotettu.
Vertaisvuokrauksen aikana sattuneissa vahingoissa
omavastuu on kaikissa vakuutusturvissa vähintään
1 000 euroa.

LIIKENNEKÄYTÖSTÄ POISTAMINEN

Omilla sivuillasi voit tehdä liikennekäytöstä poiston
rekisteröidylle autollesi. Liikennevakuutus ei pääty
tavallisen liikennekäytöstä poiston yhteydessä, mutta
saat hyvitystä vakuutusmaksuista liikenteestä poiston
ajalta. Autoa ei saa käyttää, kun se on ilmoitettu
liikenteestä poistetuksi.

RAJOITUKSET

Kaskovakuutus ei korvaa esimerkiksi:
• teknisestä viasta tai öljyn- tai jäähdytysnesteen 		
kierron puutteista johtuvia vaurioita
• hitaasti kehittyviä vaurioita, kuten kulumista,
syöpymistä ja ruostumista
• vahinkoja ajettaessa veden peittämällä tiellä tai
jäällä hyväksyttyjen talviteiden ulkopuolella
• vahinkoja osallistuttaessa kilpailuun tai sen harjoitteluun yleiseltä liikenteeltä suljetulla alueella tai
tieosuudella
• vahinkoja osallistuttaessa ajo- tai nopeusharjoitteluun
yleiseltä liikenteeltä suljetulla alueella tai tieosuudella
(jollaiseksi katsotaan myös esimerkiksi Nürburgringin
Nordschleifen ja Spa-Francorchampsin niin kutsutut
yleisöajovuorot)
• autosi arvon alentumista
Ilmoita vahingosta viipymättä Ifille. 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.
Kun myyt autosi tai irtisanot vakuutuksesi kirjallisesti,
vakuutuksesi päättyvät. Jos et maksa kaskovakuutuksen
maksua eräpäivään mennessä, Ifillä on oikeus irtisanoa
se päättymään 14 vuorokauden kuluttua irtisanomisilmoituksen lähettämisestä.
If voi muuttaa sopimuksen sisältöä tai maksuja vakuutuskauden vaihtuessa vakuutusehdoissa mainituin
edellytyksin. Muutoksista ilmoitamme sinulle erikseen.
Ilmoita ajoneuvon omistaja- ja haltijatiedot todellisen
tilanteen mukaisesti. Jos tiedot on annettu väärin,
If voi evätä korvauksen tai mitätöidä vakuutuksen.
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IF ETUOHJELMA PALKITSEE JA PALVELEE

• Vakuutuksista alennusta jopa 15 %.
• If Omavastuurahaa vahingottomilta vuosilta
jopa 40 euroa vuodessa, 200 euroon asti.
Voit pienentää sillä omavastuuosuutta
useimmissa vahingoissa.
• Korkeimmalla tasolla saat halutessasi
Oman palveluneuvojan.
IF LOISTOKUSKIETU HUOLELLISILLE
KULJETTAJILLE

• Loistokuskiksi pääset 5 vuodessa tai jopa
nopeammin. Loistokuskina bonuksesi on
80 % eikä se laske ensimmäisestä vahingosta.
• Loistokuskina myös kaskovakuutuksesi
bonus säilyy entisellään ensimmäisen
kaskovahingon jälkeen. Etu on käytettävissäsi kerran vakuutuskaudessa.
MUUT AUTOILIJAN EDUT

• Uusi If Apu -palvelu auttaa kaikkia kaskoasiakkaitamme tien päällä ympäri vuorokauden.
• Jos perheeseenne hankitaan toinen tai uusi
auto, sen bonus ei lähde nollasta, vaan
bonuksessa huomioidaan huolellinen ajosi
aiemmalla autollasi. Näin voit saada uudelle
autollesi heti 80 % bonuksen.

Loistokuskin
liikennevakuutukseen

NYT 80 % BONUS
Loistokuskiksi pääset 5 vuodessa
tai jopa nopeammin. Saat saman bonuksen
heti kaikille autoillesi.

VAKUUTUS-, REKISTERÖINTI- JA KORVAUSASIAT
HELPOSTI JA NOPEASTI

• Voit ostaa vakuutukset nopeasti ja kätevästi
verkkokaupasta osoitteesta if.fi.
• Omat sivut on Ifin asiakkaiden nettipalvelu, jossa hoidat vakuutus-, rekisteröinti- ja
korvausasiasi helposti.
• Päivitä Omilla sivuilla kätevästi myös
henkilöautosi vuotuiset ajokilometrit.
SUJUVAA KORVAUSPALVELUA

• 90 % asiakkaistamme on erittäin tyytyväisiä
tai tyytyväisiä korvauspalveluumme.
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KASKOVAKUUTUKSEN TURVAT
Törmäysturva
• yhteentörmäys, tieltä suistuminen,
kaatuminen, tuntemattoman ajoneuvon
aiheuttama vaurio tai muu ulkoinen,
äkillinen ja ennalta-arvaamaton
vahinko
• valittu omavastuu
• bonus alenee, paitsi luonnonilmiön
aiheuttamissa vahingoissa
Pysäköintiturva
• vahinko tuntemattoman ajoneuvon
kolhiessa pysäköityä autoasi
• omavastuu 200 euroa, ei alenna bonusta
Hinaus ja matkakulut
• hinaus korjaamoon ajon keskeydyttyä
Suomessa autosi teknisen vian,
vaurioitumisen tai anastamisen vuoksi
• matka- ja asumiskustannukset,
enintään 500 euroa
• ei omavastuuta, ei alenna bonusta
Hinaus ja matkakulut ulkomailla
• autosi hinaus lähimpään korjaamoon
• autosi kuljettaminen kotipaikkakunnalle erikseen sovitulla tavalla kuljettajan vammautuessa, sairastuessa tai
kuollessa, jos matkustajalla ei ole
ajokorttia
• matkalippu yhdelle korjattavaksi
jääneen autosi noutamiseksi
•autosi hinauksen ja kuljettamisen
lisäksi korvattava määrä on enintään
2 000 euroa
•ei omavastuuta, ei alenna bonusta
Sijaisautopalvelu ja Hinaus ja matkakulut ovat ulkomailla voimassa Hinaus
ja matkakulut ulkomailla -turvana.
Henkilöturva
Täydentää lakisääteisen liikennevakuutuksen antamaa turvaa. Henkilöturvasta
maksetaan korvausta, jos henkilö on
vammautunut tai menehtynyt liikenneonnettomuudessa.
• autosi kuljettajana tai matkustajana
• tultuaan autoasi kuljettaneen lähisukulaisen tahattomasti yliajamaksi
• ei omavastuuta, ei alenna bonusta
Lemmikkiturva
• autossasi matkustaneen koiran tai
kissan vamma tai menehtyminen
liikenneonnettomuudessa
• ei omavastuuta, ei alenna bonusta

Varkausturva
• lukitun autosi ja sen varusteiden
varkaus tai luvaton käyttöönotto
• omavastuu 200 euroa, ei alenna
bonusta
Ilkivaltaturva
• autoosi kohdistunut tahallinen
vahingonteko
• ei korvaa toisella ajoneuvolla aiheutettua vahinkoa
• omavastuu 200 euroa, ei alenna
bonusta
Paloturva
• tulen tai salamaniskun aiheuttama
palovahinko
• omavastuu 200 euroa, ei alenna bonusta
Eläinkolariturva
• vahingot eläimeen törmäämisestä
• omavastuu 200 euroa, ei alenna
bonusta
Oikeusturva
• välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut autoosi
liittyvissä riita- ja rikosasioissa
8 500 euroon asti
• ei kata vakuutetun maksettaviksi tuomittuja vastapuolen oikeudenkäyntikuluja
•omavastuu 20 % kustannuksista,
kuitenkin vähintään 200 euroa

Lasiturva (lisäturva)
• autosi ikkunaan kohdistuneen iskun
aiheuttama vahinko, joka vähentää
liikenneturvallisuutta
• jos lasi korjataan, ei omavastuuta
• jos lasi vaihdetaan, omavastuu
200 euroa
• ei alenna bonusta
Lunastusturva (lisäturva)
• uuden samanlaisen auton käteismyyntihinta, jos autosi on enintään kolme vuotta vanha, sillä on ajettu
enintään 60 000 km, korjauskustannusarvio on yli 50 % uuden hinnasta ja
olet sen ensimmäinen omistaja
tai haltija
• muussa tapauksessa käypä hinta korotettuna 30 %:lla, kun korjauskustannusarvio on yli 60 % käyvästä hinnasta
• käytettynä hankitusta ajoneuvosta enintään hankintahetken käypä hinta
• kyseisen vahinkotapahtuman omavastuu
Sijaisautopalvelu (lisäturva)
• sijaisauto enintään 40 vuorokaudeksi
ajon keskeydyttyä Suomessa autosi
teknisen vian, vaurioitumisen tai
anastamisen vuoksi
• ei omavastuuta, ei alenna bonusta

Rahoitusturva
• vahinkohetkellä erääntymätön saatava
velkojalle tai korvaus leasing-vuokranantajalle, kun korvaus evätään tai sitä
alennetaan esimerkiksi suojeluohjeiden
laiminlyönnin vuoksi
• sisältyy Täyskaskoon, kun autosi on
rahoitettu
• kyseisen vahinkotapahtuman
omavastuu
Vastuuturva ulkomaille
• ulkopuolisille ja autosi matkustajille
aiheutetut vahingot, joista autosi
kuljetta ja on vastuussa
• enimmäiskorvaus henkilövahingoissa
250 000 euroa, esinevahingoissa
250 000 euroa
• omavastuu 500 euroa, ei alenna bonusta
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Päivitä
uton
henkilöa

RIT
AJOKllIaLsOiMvuEiTllasi!
Omi

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 AB (publ), Suomen sivuliike, Y-tunnus: 1703218-0
Satamaradankatu 5, 00020 Helsinki, 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-ryhmään,
jonka emoyhtiö Sampo Oyj omistaa yli 20 % Nordea Bank AB:sta.
Nordea Bank AB (publ) omistaa Nordea Bank AB (publ), Suomen
sivuliikkeen sataprosenttisesti.
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)

If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike, Y-tunnus 1602149-8, If Skadeförsäkring AB (publ), 10680 Tukholma Ruotsi, Org. nr. 516401-8102 65266 9/2018

VAKUUTUKSENANTAJA

