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Minkälainen vakuutus tämä on? 

Tämä vakuutus sisältää liikennevakuutuksen (Motor Liability Insurance, MLI) ja kaskovakuutuksen (Material 

Own Damage Insurance, MOD). 

 
Mitä on vakuutettu? 
 

Tässä asiakirjassa esitetään vain tavalliset 

vakuutusturvan rajoitukset. Lisätietoja vakuutusturvan 

rajoituksista saat vakuutussopimuksen asiakirjoista: 
 

 Vakuutus kattaa vakuutettujen kolmannen 

osapuolen vastuun henkilövahingosta ja 

omaisuusvahingosta Suomen tieliikennelain 

mukaisesti, joka aiheutuu vakuutetun 

moottoriajoneuvon käytöstä moottoriajoneuvona 

tieliikennelain määräysten mukaisesti: 
 

o Ruumiinvamma  – Rajoittamaton 

o Omaisuusvahinko  – 5 000 000 euroa 
 

 Ajoneuvosi vahingoittuminen onnettomuuden, 

tulipalon tai varkauden vuoksi. 

 Jos ajoneuvo on varastettu tai kirjattu poistetuksi, 

me maksamme kirjanpitoarvon tai summan, joka 

näkyy vakuutussopimuksen asiakirjoissasi riippuen 

siitä, kumpi niistä on alhaisempi. 

 Vakuutustapahtumasta aiheutuvat lasin ja/tai 
tuulilasin vauriot. 

 Ajoneuvotarvikkeet, jotka on asennettu vakuutettuun 
ajoneuvoon ennen sopimuksen alkamista. 

 Lasten turvaistuimet, jos ne ovat vaurioituneet tai 
varastettu autosta. 

 Moottorikustannuksia koskevan laillisen 
vakuutusturvan, joka on enintään 10 000 euroa. 

 Pääsy ympärivuorokautiseen 
korvauspalvelupuhelimeen. 

 Eurooppalaiset matkat, jotka antavat sinulle 
samantasoisen vakuutusturvan ajaessasi 
ajoneuvoasi maissa, jotka on lueteltu kohdassa 
”Missä olen turvattu”. 

 

Kattaa kuoleman ja ruumiinvammat (pysyvät vammat), 

jotka aiheutuvat ajoneuvo-onnettomuudesta, jossa ei ole 

muita ajoneuvoja ja joissa loukkaantunut on vakuutetun 

ajoneuvon kuljettaja. 
 

 

Mitä ei ole vakuutettu? 

 

 Sota, sisällissota, kapina ja/tai vallankumous, terroristinen teko, 

ionisoiva säteily tai radioaktiivisuuden aiheuttama saastuminen. 

 Korvausvaatimukset, jotka aiheutuvat ajoneuvon käytöstä 

lentokentän tiloissa, paitsi alueilla, joihin yleisöllä on vapaa 

pääsy ajoneuvolla. 

 Korvausvaatimukset, jotka liittyvät kilpailuun, ralliin ja/tai 

nopeuskokeisiin osallistuviin ajoneuvoihin. 

 Kuljetettujen tavaroiden häviäminen, vahingoittuminen tai niitä 

koskeva vastuu. 

 Korvausvaatimukset, jotka johtuvat palavien nesteiden, 

räjähteiden, kemikaalien tai kaasujen kuljetuksesta 

nestemäisessä, tiivistetyssä ja/tai kaasumaisessa muodossa. 

 Tarkoituksellisista tai tahallisista teoista johtuvat 

korvausvaatimukset. 

 Korvausvaatimukset, jotka aiheutuvat ajoneuvon käytöstä 

kaupankäynnin välineenä. 

 Sinun tai sinun puolestasi tehdyistä petoksista aiheutuvat 

korvausvaatimukset. 

 Ajaminen alkoholin, päihteiden tai piristeiden vaikutuksen 

alaisena. 

 Ajaminen ilman voimassa olevaa ajokorttia. 

 Henkilökohtaisten tavaroiden varkaus tai menetys. 

 Saastuminen, ellei se ole aiheutunut äkillisestä 

odottamattomasta tapahtumasta. 

 Käytöstä johtuva kuluminen. 

 Markkina-arvon aleneminen korjauksen jälkeen. 

 Mekaaniset, sähköiset, elektroniset tai tietokoneviat tai -

rikkoutumiset. 

 Rengasvauriot, jotka johtuvat puhkeamisesta, viilloista, 

räjähtämisestä tai jarrujen käytöstä. 

 Vakuutussopimuksen asiakirjoissa ilmoitettu omavastuu. 

 Polttoaineen tai polttoaineen kulutus varkauden yhteydessä. 

 Räätälöityjen osien vaurioituminen tai varastaminen. 

 Vaihtoavaimet ja -lukot, jos avaimet katoavat. 

 

Tämä vakuutustuotetta koskeva tietoasiakirja on tarkoitettu vain yhteenvedoksi pääasiallisesta vakuutusturvasta 

ja sen rajoituksista, eikä sitä ole sovellettu yksilöllisiin tarpeisiin. Kaikki sopimusta edeltävät ja sopimusta 

koskevat tiedot tuotteesta löytyvät vakuutussopimuksen asiakirjoista. 

Auton kaskovakuutus         GREENVAL INSURANCE DAC 
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             Mitkä ovat minun velvollisuuteni? 
  

- Sinulla on velvollisuus esittää oikeudenmukainen kuvaus riskeistä, jotka haluat vakuuttaa. 

- Sinun on ilmoitettava meille kaikista muutoksista henkilökohtaisiin ja/tai liiketoimintaolosuhteisiin, jotka 

on esitetty vakuutussopimuksen sanamuodossa, mukaan lukien kaikki vakuutussopimukseen 

sisältyvät kuljettajat, joiden ajokortti on peruutettu ja/tai jos heillä ei ole enää laillista tai 

lääketieteellistä oikeutta ajaa vakuutettua ajoneuvoa. 

- Sinun tai laillisen edustajasi on ilmoitettava meille onnettomuudesta mahdollisimman pian sen 

tapahtumisen jälkeen. 

- Sinun on oltava rehellinen ja tarkka kaikissa antamissasi tiedoissa, älä tee petollista tai liioiteltua 

korvausvaatimusta.  

- Sinun on ryhdyttävä kohtuullisiin toimiin estääksesi ajoneuvosi katoaminen tai varastaminen. 

- Sinun on pidettävä ajoneuvosi ajokelpoisissa kunnoissa. 

- Sinun on maksettava vakuutusmaksu sovittujen aikarajojen mukaisesti. 

 Milloin ja miten maksan? 
 

Vakuutusmaksu kerätään osana kuukausittaista leasinglaskua, ellei vakuutusyhtiön kanssa toisin sovita.  

 

Onko vakuutusturvalle rajoituksia? 
 

! Ajoneuvoasi saa käyttää vain sopimuksessa sovittuihin tarkoituksiin. 

! Muiden autojen ajaminen rajoittuu työnantajan vuokraamiin ajoneuvoihin. 

! Kaikilla kuljettajilla on oltava oikeus kuljettaa ajoneuvoa, eikä heidän käytölleen saa olla laillista tai lääketieteellistä 

estettä. 

! Kaikilla kuljettajilla on oltava voimassa oleva ajokortti. 

  

 

 

 
Missä minulla on vakuutusturva? 

 

 Suomessa ja kaikissa maissa, jotka Euroopan yhteisön komissio hyväksyy täyttävän vaatimukset 

moottoriajoneuvojen käytöstä aiheutuvien siviilioikeuksien vakuutusta koskevan Euroopan yhteisön 

direktiivin (numero 72/166/ETY) 7. artiklan 2. kohdassa. TPL-vakuutus kattaa myös vihreässä kortissa 

(greencard) määritetyt Euroopan ulkopuoliset maat edellyttäen, että maiden rajoja ei ylitetä. 

 

 

 

 Milloin vakuutusturva alkaa ja päättyy? 
 

Vakuutusturva alkaa, kun vuokrattu autosi on toimitettu. Vakuutussopimus uusitaan vuosittain 1. tammikuuta ja 

vakuutus päättyy, kun leasingsopimus päättyy.  

 

 Miten voin peruuttaa sopimuksen? 
 

Voit peruuttaa vakuutuksesi milloin tahansa ilmoittamalla siitä kirjallisesti Arval Finlandille. 

 


