Shareit-Turva Vakuutuksen
Tuoteseloste
voimassa alkaen 7.5.2018
Tästä tuoteselosteesta näet tärkeitä asioita,
joita sinun tulee tietää Shareit-Turva
vakuutuksesta.

•

•

Tutustu myös vakuutusehtoihin, joissa Shareit
-Turvan sisältö on kerrottu vielä tarkemmin.
Vakuutuksen sisältö ja korvauspiiri
määräytyvät vakuutusehtojen perusteella.
Shareit-Turva on lisäturva
vertaisvuokrauksen ajaksi
Kun autolla on Ifin liikennevakuutus,
vakuutuksenottaja voi laajentaa sen antamaa
turvaa vuokrauksen ajaksi Ifin myöntämällä
Shareit-Turvalla.
Shareit-Turva on vuokrauskohtainen
vakuutus, joka on kehitetty erityisesti
vertaisvuokrauksen tarpeisiin, täydentämään
auton vakuutusturvaa Ifissä.
Shareit-Turva otetaan erikseen jokaista
vuokrausta varten. Se on voimassa Shareit
Blox Car -palvelussa välitettyjen vuokrausten
aikana Suomessa.
Shareit-Turvan vakuutusmaksun
maksaminen
Shareit-Turvan maksu vähennetään auton
omistajalle tai haltijalle maksettavasta
vuokrasta ja tilitetään vakuutuksenottajan
puolesta Ifille.
Mitä Shareit-Turva sisältää?
Shareit-Turvan sisältö riippuu siitä, mikä on
kyseisen vuokrauksen jäsentaso ja millainen
vakuutusturva ajoneuvolla on Ifissä.
Vuokrauksen tulee tapahtua vähintään
jäsentasolla 2, jotta vuokraukselle saa ShareitTurvan.
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•

Jos ajoneuvolla on Ifissä vain pakollinen
Liikennevakuutus ja sen lisäksi
mahdollisesti Osakaskovakuutus, ShareitTurva sisältää vain Liikennevakuutuksen
Bonusturvan.
Jos ajoneuvolla on myös Täyskasko,
Huippukasko- tai Etukaskovakuutus Ifissä,
Shareit-Turva sisältää
Liikennevakuutuksen Bonusturvan lisäksi
myös Kaskovakuutuksen Bonus- ja
Omavastuuturvat
Jos ajoneuvo on vakuutettu Ifissä
Liikenne- ja Täyskaskovakuutuksella ja
vuokraus tapahtuu vähintään jäsentasolla
3, Shareit-Turva sisältää
Liikennevakuutuksen Bonusturvan ja
Kaskovakuutuksen Bonus- ja
Omavastuuturvien lisäksi myös
Petosturvan ja Väärinkäytösturvan.

Liikennevakuutuksen Bonusturva

Liikennevakuutuksen Bonusturva antaa turvaa
tilanteisiin, joissa vuokraaja aiheuttaa
ajoneuvolla liikennevahingon ja siksi sen Ifissä
olevan liikennevakuutuksen bonus alenisi.
Korvaus käytetään ensisijaisesti bonuksen
palauttamiseksi liikennevakuutuksesta
maksettavan korvauksen takaisin
maksamiseen Ifille tai se maksetaan
rahakorvauksena vakuutuksenottajalle
kattamaan bonusmenetyksen aiheuttamaa
taloudellista vahinkoa. Korvauksen
määräytymisen tarkemmat säännöt on
kerrottu vakuutusehdoissa.
Jos korvaus maksetaan rahakorvauksena
vakuutuksenottajalle, sen enimmäismäärä on
1000 euroa.
Ajoneuvon vuokranneen henkilön vahingosta
maksama vuokrauksen ehtojen mukainen
omavastuu vähennetään korvauksen
määrästä

Korvausta ei makseta tilanteissa, joissa
ajoneuvolla vahinkohetkellä olevan
liikennevakuutuksen bonus ei vahingon
seurauksena alene. Tällainen tilanne voi olla
esimerkiksi silloin, kun vakuutuksessa on täysi
bonus, joka ei Ifin bonussääntöjen mukaan
alene ensimmäisestä vahingosta.
Kaskovakuutuksen Bonusturva

Kaskovakuutuksen Bonusturva turvaa Ifistä
otetun kaskon bonuksen säilymisen, jos
autolle on vuokrauksen aikana sattunut siitä
korvattava vahinko.
Kaskovakuutuksen Omavastuuturva

Kaskovakuutuksen Omavastuuturva pitää
huolen siitä, että vahingon ylittäessä 700
euroa Ifissä olevan kaskovakuutuksen
omavastuu on vuokrauksen aikana sattuneissa
vahingoissa vakuutuksenottajalle vain 200
euroa.
Kaskovakuutuksen omavastuuturvan
edellytyksenä on, että auton vuokranneen
henkilön omavastuuksi autolle aiheutuneesta
vahingosta on vuokrauksen ehdoissa sovittu
vähintään 700 euroa.
Petosturva

Jos auton vuokraaja olisikin epärehellinen,
eikä palauttaisi autoa takaisin, auttaa ShareitTurvan Petosturva.
Jos tällöin autoa ei saada palautettua 30
päivän kuluessa vuokra-ajan päättymisestä,
maksetaan korvaus Ifin kaskovakuutuksen
varkausturvasta samalla tavalla kuin jos auto
olisi varastettu.
Petosturvasta maksettavan korvauksen enimmäismäärä on 40 000 euroa. Petosturvan
edellytyksenä on, että vuokraus on
tapahtunut vähintään luottamustasolla 3.
Väärinkäytösturva

Väärinkäytösturva huolehtii siitä, että Ifin
kasko-vakuutuksesta maksettavia korvauksia
alenneta, vaikka vahingon syynä olisi
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kuljettajan humalatila tai huumeiden
vaikutuksen alaisuus. Väärinkäytösturvan
edellytyksenä on, että vuokraus on
tapahtunut vähintään luottamustasolla 3.
Tärkeitä asioita turvalliseen
vuokraamiseen liittyen
Antaessasi ajoneuvosi vuokralle, noudata aina
ns. tervettä järkeä ja Shareit Blox Carin
antamia ohjeita.
Jos jokin asia yksittäisessä
vuokraustapahtumassa epäilyttää sinua,
liittyen esimerkiksi vuokraajaan tai
olosuhteisiin muuten, on syytä tarkasti
harkita, kannattaako kyseistä vuokrausta
lainkaan hyväksyä.
Ajoneuvon luovutuksen yhteydessä
tuntemattomalle vuokraajalle ota esimerkiksi
kännykällä valokuva vuokraajasta ja hänen
ajokortistaan. Jos hän saapuu paikalle toisella
ajoneuvolla, ota myös talteen sen
rekisterinumero ottamalla esimerkiksi
ajoneuvosta kuva kännykkäkameralla.
Jos ajoneuvoa ei palauteta sovittuna aikana
tai saat vuokrauksen aikana tietoa, joka viittaa
siihen, että kaikki asiat eivät vuokrauksessa
ole niin kuin pitää, ota heti yhteyttä
vakuutusyhtiöösi ja Shareit Blox Cariin ja
mikäli epäilet rikosta, myös poliisiin.
Muista, että Ifin Kaskovakuutusehdoissa on
rajoituksia, jotka voivat johtaa korvauksen
epäämisen esimerkiksi tilanteissa, joissa:
•

•

vuokraajan ajo-oikeutta ei ajoneuvon
luovutuksen yhteydessä huolellisesti
tarkistettu ajokortista sekä
ulkomaalaisen henkilön henkilöllisyyttä ei
ajoneuvon luovutuksen yhteydessä
tarkastettu voimassa olevasta passista tai
EU-standardien mukaisesta
henkilökortista (ja otettu niistä valokuvat)

•

•

•

jos ajoneuvo on luovutettu muulle
henkilölle kuin vuokranottajalle
henkilökohtaisesti
vuokraajan henkilöllisyyttä ei ollut
vertaisvuokrauspalvelussa todennettu
vahvalla sähköisellä tunnistamisella
joissa ajoneuvoa käytetään ulkomailla.

Muista tyhjentää ajoneuvo
vertaisvuokrauksen ajaksi, sillä Ifin
Kaskovakuutuksesta ei korvata ajoneuvosta
vertaisvuokrauksen yhteydessä anastettua
tarpeistoa tai muuta ajoneuvossa ollutta
irtaimistoa.
Muista, että Ifin kaskovakuutukset eivät
korvaa esimerkiksi vahinkoja, jotka johtuvat
auton kuorman liikkumisesta tavaraa
lastattaessa, kuljetettaessa tai purettaessa.
Kaskovakuutuksesta ei korvata myöskään
ajoneuvossa kuljetettavien eläimien
käytöksellään eikä vuokraajaan sotkemisella
tai rikkomisella aiheuttamiaan vahinkoja.
Varaudu näihin vahinkoihin asettamalla
vuokraukseen sopimanne omavastuu
tarpeeksi suureksi.
Tutustu Ifin Kaskovakuutusehtoihin, niissä
oleviin korvaamisen rajoituksiin ja ohjeisiin
vahinkojen välttämiseksi.
Vahinkojen korvaamissäännöt
Liikennevakuutuksen bonusturvan
korvausmäärän tarkat laskemissäännöt on
kerrottu Shareit-Turvan vakuutusehdoissa.
Muiden turvien osalta vahinkojen korvausten
laskemiseen sovelletaan Ifin
Kaskovakuutusehtojen Vahinkojen
korvaamista koskevaa kohtaa 6.
Shareit-turvat myöntää If
Shareit-Turva -vakuutukset myöntää If
Vahinko-vakuutus Oyj, Y-1614120-3,
Kotipaikka Helsinki, Osoite Niittyportti 4,
02200 ESPOO.
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