Parasta turvaa

MOOTTORIPYÖRÄLLESI
Opas moottoripyörävakuutuksen valintaan
– voimassa 1.1.2019 alkaen
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Valitse sinulle sopivin

KASKOVAKUUTUS

Kaskon turvataso kannattaa valita huolella. Kaskovakuutuksesta yleisimmin
korvattavat vahingot ovat törmäämiset, kaatumiset, ulosajot, varkaudet ja ilkivalta.

MIKSI IF HUIPPUKASKO?

Markkinoiden kattavin kaskovakuutus. Sisältää Täyskaskon
turvien lisäksi mm. Pysäköintiturvan, josta korvataan vahinko, kun tuntematon ajoneuvo kolhii pysäköityä pyörääsi.

MIKSI IF TÄYSKASKO?

Täyskaskoon kuuluu Etukaskon turvien lisäksi esimerkiksi
Lunastusturva, joka korvaa uutena hankitun pyörän jopa
kolmen vuoden ikään asti, uuden pyörän hinnalla. Käytetystä
pyörästä korvaus on jopa 30 % käyvän hinnan päälle.

MIKSI IF ETUKASKO?

Osakaskon turvien lisäksi vakuutus korvaa mm. kaatumiset
ja ulosajot.

HUOLIA TIEN PÄÄLLÄ? ANNA MEIDÄN
AUTTAA.
Uusi If Apu -palvelu on kaskoasiakkaittemme tukena 24/7.
Kun esimerkiksi tekninen vika yllättää tai matka keskeytyy,
If Apu auttaa. Lue lisää osoitteessa if.fi/apu. If Apu auttaa
sinua myös numerossa 010 19 19 19 – tallenna numero
puhelimeesi.

Palvelemme ajasta ja paikasta
riippumatta osoitteessa if.fi.

MIKSI IF OSAKASKO?

Osakaskolla saat korvauksen vaikkapa ilkivalta-, varkaustai palovahingoissa. Siitä korvataan myös hinaus- ja matkakuluja.

Tämä opas ei ole täydellinen selvitys moottoripyöräsi If Ajoneuvovakuutuksesta. Tutustu myös vakuutusehtoihin,
yleisiin sopimusehtoihin ja If Etuohjelmaan if.fi/etuohjelma. Mahdolliset vahingot korvataan näiden mukaisesti.
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VUODENAIKAHINNOITELTU VAI
SEISONTA-AJALLINEN VAKUUTUS?

% vuoden
kokonaismaksusta

Voit valita moottoripyörävakuutuksen joko vuodenaikahinnoiteltuna vakuutuksena tai seisonta-ajallisena vakuutuksena.

%
25

Vuodenaikahinnoitellun vakuutuksen hinta nousee kesän
ajaksi, sillä silloin moottoripyörääsi kohdistuu enemmän
riskejä. Talvella kaskovakuutuksen hinta on pieni ja liikennevakuutuksesta ei peritä maksua ollenkaan. Näin määräytyvä
kokonaishinta laskutetaan tasaisesti ympäri vuoden. Kun
vakuutusturva on voimassa koko ajan, voit aloittaa ajokauden
aina huoletta. Sinun ei myöskään tarvitse ilmoittaa, milloin
käytät pyörääsi tai milloin se on poissa liikenteestä.
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Seisonta-ajallisen vakuutuksen hinta on sama ympäri vuoden.
Laskutus perustuu aina 12 kk vuosihintaan ja katkeaa heti kun
olet ilmoittanut moottoripyöräsi liikennekäytöstä poistetuksi
If omilla sivuilla, jolloin ajokauden päättyminen huomioidaan
seuraavan laskun yhteydessä. Pyörää ei saa käyttää, kun se on
ilmoitettu liikenteestä poistetuksi.

Liikennevakuutuksen
maksun peruste

ISOMPI OMAVASTUU – PIENEMPI VAKUUTUSMAKSU

Kaskovakuutuksen
maksun peruste
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Laskutus

(Prosentit ovat suuntaa-antavia.)

Maksettavasta korvauksesta vähennetään omavastuu. Voit
valita törmäysvahinkojen omavastuuksi 200 euroa tai 500 euroa.
Muiden turvien omavastuun löydät turvien esittelyistä.

Turvatasot ja kaskot
TURVA JA MITÄ SE KORVAA

HUIPPUKASKO

TÄYSKASKO

ETUKASKO

OSAKASKO

Sijaisautopalvelu
- sijaisauton tai 45 € päivärahan, jos pyörä jää
tien päälle

✓

Pysäköintiturva
- pysäköidyn pyörän kolhut bonusta alentamatta

✓

Lunastusturva
- lunastustilanteessa uusi pyörä tai
30 % käyvän hinnan päälle

✓

✓

✓

✓

✓

Eläinkolariturva
- vahingot törmäyksestä eläimeen

✓

✓

✓

✓

Hinaus ja matkakulut
- kulut hinauksesta ja matkan keskeytymisestä

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Törmäysturva
- törmäyksestä tai tieltä suistumisesta
aiheutuneet vahingot

Ilkivalta-, Varkaus- ja Paloturva
- ilkivallan, varkauden tai tulipalon
aiheuttamat vahingot
Vastuuturva ulkomaille
- ulkopuolisten tai pyöräsi matkustajien
vahingot, joista kuljettaja on vastuussa
Oikeusturva
- oikeudenkäyntikulut pyörään liittyvissä
riidoissa ja rikoksissa

REKISTERÖINTI JA VAKUUTUS IFISTÄ HELPOSTI YHDELLÄ KERTAA

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

• Nyt uutta! Saat heti 30 % bonuksen uuteen
liikennevakuutukseen. Bonus nousee 10 prosenttiyksikköä vuodessa.
• 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.

Loistokuskin
liikennevakuutukseen

MUUT MOOTTORIPYÖRÄILIJÄN EDUT

• Uusi If Apu -palvelu auttaa kaikkia kaskoasiakkaitamme
tien päällä ympäri vuorokauden.
• Huippu-, Täys- ja Etukaskoon saat heti 80 % bonuksen.
• Voit valita perinteisen vakuutuksen seisonta-ajalla tai
vuodenaikahinnoitellun vakuutuksen.

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

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-, vahinko- ja rekisteröintiasiasi helposti.
• 90 % asiakkaistamme on erittäin tyytyväisiä tai
tyytyväisiä korvauspalveluumme.

Moottoripyörävakuutusopas sivu 4

TEE
OITUS
VAHINKOILM

OMILLA I
SIVUILeLeAssS a

Perustietoa moottoripyöräsi

IF AJONEUVOVAKUUTUKSESTA
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Moottoripyöräsi ajoneuvovakuutus muodostuu liikennevakuutuksesta ja
valitsemastasi kaskovakuutuksesta. Ajoneuvovakuutuksen sisältö on kerrottu
tarkkaan vakuutuskirjassa ja -ehdoissa.
LIIKENNEVAKUUTUS

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

Liikennevakuutuksen bonus

Liikennevakuutuksesi bonus määräytyy vakuutus- ja 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.

– vahinkoja ajettaessa veden peittämällä tiellä tai jäällä hyväksyttyjen
talviteiden ulkopuolella
– vahinkoja osallistuttaessa nopeuskilpailuun tai sen harjoitteluun
– vahinkoja osallistuttaessa ajo- tai nopeusharjoitteluun yleiseltä liikenteeltä suljetulla alueella tai tieosuudella (jollaiseksi katsotaan
myös esimerkiksi Nürburgringin Nordschleifen ja Spa-Francorchampsin niin kutsutut yleisöajovuorot). Tämä rajoitus ei koske
Suomessa tapahtuvaa moottoripyörän käsittelyharjoittelua tieliikennekäyttöön rekisteröidyllä moottoripyörällä.
– pyöräsi 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 moottoripyöräsi tai irtisanot vakuutuksesi kirjallisesti, vakuutuksesi päättyvät. Jos et maksa kaskovakuutuksen maksua eräpäivään
mennessä, Ifillä on oikeus irtisanoa se päättymään 14 vuorokauden
kuluttua irtisanomisilmoituksen lähettämisestä.

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

Aloittelevakin kuljettaja voi saavuttaa jo viidessä
vuodessa 80 prosentin bonuksen.

Vakuutusyhtiö 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, voi vakuutusyhtiö evätä korvauksen
tai mitätöidä vakuutuksen.

KASKOVAKUUTUS

Vakuutuksen kohteena on moottoripyöräsi ja siihen kiinteästi asennetut vakio- ja lisävarusteet sekä ajon aikana kypärä ja kypäräpuhelin.
Vakuutuksen kohteena eivät ole äänen- ja kuvantoisto- tai navigaattorilaitteet, kilpailukäyttöön tarkoitetut osat eivätkä teippaukset ja erikoismaalaukset.
Kaskovakuutus on voimassa Euroopassa ja vihreän kortin maissa Irania,
Kosovoa, Kyproksen pohjoisosaa ja Vuoristo-Karabahia lukuun ottamatta. 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 moottoripyöräsi korjauskustannukset tai niitä
vastaavan määrän. Moottoripyöräsi voidaan myös lunastaa käyvästä
hinnastaan tai Lunastusturvan ehtojen mukaisesti, jos sitä ei voida
kohtuullisin kustannuksin korjata. Käypä hinta on se käteishinta, mikä
vahinkohetkellä moottoripyörästäsi olisi ollut saatavissa. Käypää hintaa
määritettäessä otetaan huomioon markkinatilanne ja moottoripyöräsi
kunto. Korvauksesta vähennetään vakuutuskirjassasi mainittu omavastuu. Pohjoismaiden ja Viron ulkopuolella.

RAJOITUKSET

Kaskovakuutus ei korvaa esimerkiksi:
– moottoripyöräsi teknisestä viasta tai öljyn- tai jäähdytysnesteen
kierron puutteista johtuvia vaurioita
– hitaasti kehittyviä vaurioita, kuten kulumista, syöpymistä ja
ruostumista

IF AJONEUVOVAKUUTUKSEN TURVAT
PYSÄKÖINTITURVA

– vahinko tuntemattoman ajoneuvon kolhiessa pysäköityä pyörääsi
– omavastuu 200 euroa, ei alenna bonusta

SIJAISAUTOPALVELU

– sijaisauto enintään 40 vuorokaudeksi ajon keskeydyttyä Suomessa
pyöräsi vaurioitumisen tai anastamisen vuoksi. Teknisissä vioissa
maksetaan korvausta enintään 10 päivältä. Korvaus voidaan maksaa
päiväkorvauksena, joka on 45 euroa päivältä.
– ei omavastuuta, ei alenna bonusta

LUNASTUSTURVA

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

Omat sivut on Ifin asiakkaiden nettipalvelu, jossa
hoidat vakuutus-, rekisteröinti- ja korvausasiasi
helposti. Kirjaudu Omille sivuille osoitteessa if.fi.
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RAHOITUSTURVA

TÖRMÄYSTURVA

– yhteentörmäys, tieltä suistuminen, kaatuminen, tuntemattoman
ajoneuvon aiheuttama vaurio tai muu ulkoinen, äkillinen ja ennalta
arvaamaton vahinko
– valittu omavastuu 200 tai 500 euroa
– bonus alenee, paitsi luonnonilmiön aiheuttamissa vahingoissa

VASTUUTURVA ULKOMAILLE

ELÄINKOLARITURVA

– vahingot eläimeen törmäämisestä
– omavastuu 200 euroa, ei alenna bonusta

HINAUS JA MATKAKULUT

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

HINAUS JA MATKAKULUT ULKOMAILLA

– pyöräsi hinaus lähimpään korjaamoon
– pyöräsi kuljettaminen kotipaikkakunnalle erikseen sovitulla tavalla
kuljettajan vammautuessa, sairastuessa tai kuollessa, jos matkustajalla ei ole ajokorttia
– matkalippu yhdelle korjattavaksi jääneen pyöräsi noutamiseksi
– pyöräsi 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.

VARKAUSTURVA

– vahinkohetkellä erääntymätön saatava velkojalle tai korvaus
leasing-vuokranantajalle, kun korvaus evätään tai sitä alennetaan
esimerkiksi suojeluohjeiden laiminlyönnin vuoksi
– sisältyy Huippu-, Täys- ja Etukaskoihin, kun pyöräsi on rahoitettu
– kyseisen vahinkotapahtuman omavastuu

– lukitun pyöräsi ja sen varusteiden varkaus tai luvaton käyttö
– omavastuu 200 euroa, ei alenna bonusta

– ulkopuolisille ja pyöräsi matkustajille aiheutetut vahingot,
joista pyöräsi kuljettaja on vastuussa
– enimmäiskorvaus henkilövahingoissa 250 000 euroa, esinevahingoissa 250 000 euroa
– omavastuu 500 euroa, ei alenna bonusta

OIKEUSTURVA

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

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.

ILKIVALTATURVA

NIMETÖN PALAUTE OMILLA SIVUILLA

Iso plussa siitä, että laskut saa
12 erään ilman lisäkuluja.

– pyörääsi kohdistunut tahallinen vahingon teko
– ei korvaa toisella ajoneuvolla aiheutettua vahinkoa
– omavastuu 200 euroa, ei alenna bonusta

NAINEN, 39, ASIAKKAANA 2015 ALKAEN

PALOTURVA

– tulen tai salamaniskun aiheuttama palovahinko
– omavastuu 200 euroa, ei alenna bonusta

LÄHDE: IFIN ASIAKASPALAUTE 2018
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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)

If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike, Y-tunnus 1602149-8, If Skadeförsäkring AB (publ), 10680 Tukholma Ruotsi, Org. nr. 516401-8102 66670 1/2019

VAKUUTUKSENANTAJA

