
LIIKENNEVAKUUTUS 
Liikennevakuutus korvaa autosi liikenteessä käyttämisestä aiheutuvat 
henkilövahingot ja muille aiheutuvat omaisuusvahingot liikennevakuutuslain 
mukaisesti. Siitä ei korvata oman autosi vaurioita eikä kuljettajan, omistajan 
tai haltijan omaisuutta. Liikennevakuutus on voimassa ETA- ja vihreän kortin 
maissa Irania, Kosovoa, Kyproksen pohjoisosaa, Marokkoa, Tunisiaa ja 
Vuoristo-Karabahia lukuun ottamatta. 

Liikennevakuutuksessa ei ole bonusta. 

KASKOVAKUUTUS 
Kaskovakuutuksen kohteena on ajoneuvo vakiovarusteineen, tavanomaiset 
lisävarusteet sekä ajoneuvon tehtävän mukaiset lisävarusteet. Vakuutuksen 
kohteena eivät ole kilpailukäyttöön tarkoitetut osat eivätkä teippaukset ja 
erikoismaalaukset. 

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

Kaskovakuutuksessa ei ole bonusta. Kaskovakuutuksessa on yksi kiinteä 
paketti, jota voi täydentää lisäturvilla. 

TURVAT OMAVASTUU EUR

Törmäysturva * 500

Luonnonilmiöturva * 500

Pysäköintiturva * 500

Rahoitusturva * 500

Eläinturva * 500

Paloturva * 500

Rikosturva * 500

Lunastusturva * 500

Vastuuturva ulkomaille * 500

Oikeusturva 15%, min 200

Autopalveluturva 0

Liikennevakuutus 0

VALINNAISET LISÄTURVAT

Lasiturva 200, korjaus 0

Sijaisautoturva 0

Omavastuun alennus 250 euroon  * merkityt turvat

Eläinturva 
Eläinturvasta korvataan autolle eläimeen törmäämisestä aiheutunut vahinko. 

Paloturva 
Paloturvasta korvataan irti päässeen tulen ja salamaniskun aiheuttama 
palovahinko. 

Rikosturva 
Rikosturvasta korvataan vahingot auton varkaudesta tai luvattomasta käyt-
töönotosta. Auton ja sen varusteiden pitää olla lukittuina. Turvasta korvataan 
myös autolle aiheutunut ilkivaltavahinko. Toisella ajoneuvolla aiheutettua 
vahinkoa ei kuitenkaan korvata. 

Törmäysturva 
Törmäysturva korvaa vahingot, jotka ovat aiheutuneet yhteentörmäyksestä, 
tieltä suistumisesta, kaatumisesta tai muusta ulkoapäin äkillisesti ja ennalta 
arvaamattomasti aiheutuneesta syystä. 

Sijaisautoturva (valinnainen lisäturva) 
Sijaisautoturva korvaa sijaisauton käytöstä aiheutuneita kustannuksia, jotka 
johtuvat siitä, että ajo on keskeytynyt Suomessa välittömästi ajoneuvon vian, 
vaurioitumisen tai tieltä suistumisen seurauksena, tai ajoneuvo on anas-
tettu. Edellytyksenä on lisäksi, että ajoneuvo ei ole ajokuntoinen. Sijaisauton 
käytöstä maksetaan korvausta ajon keskeytymisestä alkaen siihen saakka, 
kun ajoneuvo on noudettavissa korjattuna korjaamolta, kuitenkin enintään 
40 päivältä, josta varaosien tai korjauksen alkamisen odotusajalta enintään 
7 päivältä. Anastustapauksissa korvaus maksetaan enintään 30 päivältä. 
Lunastustapauksissa tai maksettaessa kertakorvaus sijaisauton käytöstä 
maksetaan korvausta siihen saakka, kunnes vakuutuksenottaja on hankkinut 
auton, enintään kuitenkin 14 päivältä. 

Sijaisautoturva sisältää myös ajoneuvon hinauskuluja sekä välttämättömiä 
matka- ja asumiskustannuksia enintään 350 euroa. 

Autopalveluturva 
Autopalveluturva korvaa hinauksen korjaamoon, kun ajo on keskeytynyt 
Suomessa auton teknisen vian tai vaurioitumisen vuoksi tai auto on anastettu. 
Lisäksi välttämättömiä matka- ja asumiskustannuksia korvataan enintään 
500 euroa. 

Ulkomaan autopalveluturva 
Sijaisauto- ja Autopalveluturvat ovat ulkomailla voimassa Ulkomaan autopal-
veluturvana. Siitä korvataan rikkoutuneen auton hinaus lähimpään korjaa-
moon tai sen kuljettaminen kotipaikkakunnalle kuljettajan vammautuessa, 
sairastuessa tai kuollessa, jos matkustajalla ei ole ajokorttia. Jos autosi jou-
dutaan jättämään korjattavaksi, korvataan sen noutamisesta yhden henkilön 
matkalippu. Auton kuljettamisen järjestelyistä on sovittava Ifin kanssa. 

LÄNSIAUTO LIIKENNEKASKO 
TUOTESELOSTE VOIMASSA 1.1.2020 ALKAEN 

 Länsiauto Liikennekasko sisältää aina lakisääteisen liikennevakuutuksen  
ja valitun turvalaajuuden mukaisen kaskovakuutuksen. 



Lunastusturva 
Lunastusturvasta maksetaan uuden samanlaisen auton käteismyyntihinta, 
jos auton ikä on enintään 3 vuotta, ajokilometrit enintään 60 000 km ja 
korjauskustannusarvio yli 50 prosenttia uuden hinnasta. Lisäksi edellytyksenä 
on, että olet auton ensimmäinen omistaja tai haltija. Muissa tapauksissa 
lunastusturvasta maksetaan käypä hinta korotettuna 30 prosentilla, kun 
korjauskustannusten arvioitu määrä on yli 60 prosenttia auton käyvästä 
hinnasta. Uusarvolunastus korvaa ajoneuvon uuden ajoneuvon arvosta, 
kunhan vahingon kohteena ollut ajoneuvo on alle 3 vuoden ikäinen ja sillä 
on ajettu alle 60 000 kilometriä. 

Pysäköintiturva 
Pysäköintiturvasta korvataan vahinko, jos tuntematon moottoriajoneuvo on 
törmännyt pysäköitynä olleeseen autoon. 

Luonnonilmiöturva 
Luonnonilmiöturvasta korvataan pysäköidyn auton vaurioituminen tulvasta, 
maalipinnan vaurioituminen rakeista tai auton päälle pudonneen oksan tai 
kaatuneen puun aiheuttama vaurio. 

Lasiturva (valinnainen lisäturva) 
Lasiturvasta korvataan auton ikkunaan suoraan kohdistuneesta iskusta aiheu-
tunut vahinko. Vahinkoja, jotka eivät vaikuta auton liikenneturvallisuuteen, 
ei korvata. Lasin korjaus korvataan ilman omavastuuta, lasin vaihdossa on 
200 euron omavastuu. 

Oikeusturva 
Ajoneuvon oikeusturvasta korvataan välttämättömät ja kohtuulliset asian-
ajo- ja oikeudenkäyntikulut ajoneuvoon liittyvissä riita- ja rikosasioissa. 
Vakuutetun maksettaviksi tuomittuja vastapuolen oikeudenkäyntikuluja ei 
korvata. Korvauksen yläraja on 17 000 e. 

Ulkomaan vastuuturva 
Vastuuvakuutusturvasta ulkomaille korvataan vakuutuskirjassa mainitun ajo-
neuvon ulkomailla liikenteeseen käyttämisestä ulkopuoliselle aiheutettuja 
henkilö- ja esinevahinkoja, joista vakuutettu on voimassa olevan oikeuden 
mukaan henkilökohtaisessa korvausvastuussa. 

Osamaksu-, autokiinnitys- ja leasingturva 
Osamaksu-, autokiinnitys- ja leasingturva korvaa ajoneuvon omaisuusvahin-
gosta valitun perusturvan laajuudessa myyjälle, autokiinnityksen haltijalle 
tai leasing-vuokranantajalle vahinkohetkellä erääntymättömän saatavan 
niissä tapauksissa kun vahinkoa ei muuten korvattaisi, esim. siitä syystä että 
kuljettaja on humalassa. Sisältyy turvaan automaattisesti. 

Omavastuu alennus 250 euroon (valinnainen lisäturva) 
Jos valitset lisäturvaksi omavastuun alennuksen 250 euroon, on vahinkokoh-
tainen omavastuu 500 euron sijaan 250 euroa vahinkoa kohden. 

MUITA HUOMIOON OTETTAVIA ASIOITA 

Korvaaminen 
Ensisijaisesti korvaamme autosi korjauskustannukset tai niitä vastaavan 
määrän. Autosi voidaan myös lunastaa käyvästä hinnastaan, 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 ajoneuvon yksilölliset kuntotekijät. 

Omavastuu 
Omavastuu on vahingonkorvauksesta vähennettävä euromäärä. Omavastuu 
on muuttumaton myös ulkomailla autoiltaessa. 

Kaskovakuutuksen rajoitukset 
Kaskovakuutus ei korvaa esimerkiksi:
•  sisäsyntyisiä vaurioita, kuten teknisestä viasta, sähkölaiteviasta tai  
 puutteellisesta öljyn- tai jäähdytysnesteen kierrosta johtuvia vaurioita 
•  hitaasti kehittyviä vaurioita, kuten kulumisia, syöpymisiä ja ruostumisia
•  vahinkoja ajettaessa veden peittämällä tiellä tai jäällä hyväksyttyjen  
 talviteiden ulkopuolella 
•  vahinkoja osallistuttaessa nopeuskilpailuun tai sen harjoitteluun
•  ajoneuvon arvon alentumista 
•  väärästä polttoaineesta tai voimanlähteestä aiheutuneita vahinkoja. 
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. 

Muutokset vakuutukseen 
Kun myyt autosi, rahoitussopimuksesi päättyy tai irtisanot rahoitussopimuk-
sesi, autosi vakuutukset päättyvät. Kaskovakuutus päättyy vakuutuskauden 
lopussa, jos maksua ei ole kokonaisuudessaan maksettu. Vakuutusyhtiö voi 
muuttaa sopimuksen sisältöä tai maksuja vakuutuskauden vaihtuessa vakuu-
tusehdoissa mainituin edellytyksin. Muutoksista ilmoitamme sinulle erikseen. 

Ajoneuvon haltijan tulee viipymättä ilmoittaa vahingoista tai muista vakuutus- 
sopimukseen vaikuttavista muutoksista Ifille. Vakuutuksen myöntää If  
Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike. 

If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike, PL 4, 00025 IF 

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

KULUTTAJANSUOJA
If Asiakasvaltuutettu ottaa asiasi uudelleen käsittelyyn, jos olet vakuutuk-
senottajana tai korvauksenhakijana päätökseen tyytymätön. Toimita tiedot 
asiasta kuuden kuukauden kuluessa päätöksestä asiakasvaltuutettu@if.fi tai 
Asiakasvaltuutettu, PL 2018, 20025 IF.

Ratkaisusuosituksia antavat Vakuutus- ja rahoitusneuvonta (fine.fi), Kuluttaja-
riitalautakunta (kuluttajariita.fi) tai liikennevakuutuslain mukaisten korvaus-
asioiden osalta Liikennevahinkolautakunta (liikennevahinkolautakunta.fi). 
Asia voidaan myös saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi nostamalla kanne 
käräjäoikeudessa.

Lisätietoja ja yhteydenottolomakkeen asiakasvaltuutetulle löydät osoitteesta 
if.fi/muutoksenhaku

Henkilötietojen käsittely
Käsittelemme asiakkaidemme henkilötietoja noudattaen kulloinkin voimassa-
olevaa vakuutus- ja tietosuojalainsäädäntöä ja huolehdimme muutoinkin 
asiakkaidemme yksityisyyden suojan toteutumisesta henkilötietojen käsitte-
lyssä. Käsittelemme asiakkaidemme henkilötietoja vakuutusasioiden hoita-
mista varten vakuutuksen elinkaaren eri vaiheissa, kuten vakuutussopimusta 
tehtäessä, vakuutuskauden aikana sekä korvauskäsittelyssä. Tietoja han-
kimme asiakkaalta itseltään, hänen valtuuttamiltaan tahoilta, julkisista viran-
omaisten ylläpitämistä rekistereistä sekä luottotietorekisteristä. Käytämme 
asiakasrekisteriämme myös asiakkaillemme suunnattavaan markkinointiin.

Emme luovuta tietoja sivullisille ilman asiakkaan suostumusta, ellei tietojen 
luovuttaminen perustu lain säännökseen. Tallennamme vakuutus- ja kor-
vauspuhelinpalvelun puheluja varmistaaksemme asiakkaan kanssa käydyn 
keskustelun sisällön, kun kysymyksessä on esimerkiksi sopimuksen tekemi-
nen tai vahinkoasioihin liittyvä neuvonta. Käytämme puhelintallenteita myös 
palveluidemme laadun kehittämiseksi. Lisätietoa henkilötietojen käsittelystä 
löytyy osoitteesta: if.fi/henkilotietojen-kasittely

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