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1

LIIKENNEVAKUUTUS

LIIKENNEVAKUUTUKSEN EHDOT NRO 04-2018
Nämä
vakuutusehdot
ja
mahdolliset
myöhemmät
muutokset
muodostavat
vakuutuksenantajan
(jäljempänä
vakuutusyhtiö)
ja
vakuutuksenottajan
välisen
vakuutussopimuksen.
Näiden vakuutusehtojen lisäksi sovelletaan Suomen lainsäädännön säännöksiä, erity isesti
Vakuutussopimuslakia
(543/1994),
Liikennevakuutuslakia
(259/1959)
sekä
Liikennevakuutusasetusta (324/1959).
1.1

Vakuutusehtojen soveltamisala

Vakuutusehtoja sovelletaan yksityishenkilöihin, yrityksiin ja
liikenteessä käytetyt yksittäiset moottoriajoneuvot.
1.2

yhtiöihin ja ne kattavat

Vakuutuksen voimassaoloalue

Liikennevakuutusta koskeva sopimus, joka on myönnetty moottoriajoneuvolle, on voimassa
kaikissa Euroopan talousalueen (ETA) jäsenvaltioissa. Muissa kuin ETA-maissa, jotka ovat
vihreää korttia (green card) koskevan yleissopimuksen jäseniä (Irania lukuun ottamatta),
liikennevakuutus on voimassa yleisenä vastuuvakuutuksena vakuutuksenantajan myöntämän
vihreän kortin perusteella tai ilman sitä, jos vihreä kortti ei ole tarpeen. Näissä valtioissa
tapahtuvan liikenneonnettomuuden korvaus määräytyy sen maan lainsäädännön mukaan,
jossa onnettomuus tapahtui.
1.3

Vakuutusturva

Liikennevakuutus kattaa liikennevakuutuslain mukaisen ajoneuvon käytön aiheuttamat
ruumiinvammat ja omaisuusvahingot.
Vakuutus kattaa myös liikenneonnettomuudet, jotka vakuutetut ajoneuvot aiheuttavat
toisessa ETA-valtiossa sen mukaisesti, mitä näissä maissa voimassa olevissa
liikenneonnettomuuksien korvauslainsäännöissä tai Suomen liikennevakuutuslaissa
määritetään, jos niissä määritetty vakuutussuoja on parempi. Liikennevakuutus kattaa myös
liikenneonnettomuudet, jotka vakuutetut ajoneuvot aiheuttavat ETA:n ulkopuolisissa maissa,
kun ne kulkevat suoraan ETA-valtiosta toiseen, jossa onnettomuuden toinen osapuoli on
ajoneuvo, jolla on pysyvä asuinpaikka toisessa ETA-valtiossa.
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Esclattier (ranskalainen) Sääntömääräinen kotipaikka: Trinity Point, 10-11 Leinster Street South, Dublin 2. Yritysnumero:
432783 Irlannin keskuspankin sääntelemä

5 (31)

1.4

Vakuutuksenottajan velvollisuus ilmoittaa tietoja

Vakuutuksenottajan ja vakuutetun on ennen vakuutus sopimuksen antamista annettava
oikeat ja täydelliset vastaukset vakuutusyhtiön kysymyksiin, jotka voivat olla t ärkeitä
vakuutusyhtiön vastuun arvioinnille.
Vakuutuksenottajan ja vakuutetun on myös korjattava vakuutuskauden aikana ilman
aiheetonta viivytystä kaikki virheet tai puutteet, jotka he voivat havaita vakuutusyhtiölle
annetuissa tiedoissa.
1.5

Muutokset olosuhteissa vakuutuskauden aikana

Vakuutuksenottajan on ilmoitettava viipymättä vakuutusyhtiölle kaikista muutoksista, jotka
voivat tapahtua vakuutuskauden aikana vakuutussopimuksen tekohetkellä ilmoitetuissa
olosuhteissa tai sopimukseen kirjatuissa tapauksissa. Vakuutuksenottajan on ilmoitettava
tällaisista muutoksista vakuutusyhtiölle kuukauden kuluessa siitä, kun vakuutuksenottaja on
vastaanottanut seuraavan vuotuisen tiedotteen. Vakuutusyhtiön on muistutettava
vakuutuksenottajaa tästä velvoitteesta vuotuisessa tiedotteessa.
1.6

Vakuutusyhtiön vastuun alkamisaika

Vakuutusyhtiön vastuu alkaa, kun vakuutusyhtiö tai vakuutuksenottaja on toimittanut tai lähettänyt
toisen sopimuspuolen tarjousta koskevan hyväksymisen, ellei tiettyä ajankohtaa ole erikseen
sovittu vakuutuksenottajan kanssa. Vakuutusyhtiön vastuuta ei voida siirtää eteenpäin tästä
päivästä millään sopimuksella.
Vakuutusyhtiön vastuu kattaa myös vakuutustapahtuman, joka sattuu tarjouksen
hyväksymisen toimituksen tai lähettämisen jälkeen, jos vakuutuksenottaja on toimittanut tai
lähettänyt vakuutusyhtiölle kirjallisen vakuutusehdotuksen ja jos on ilmeistä, että
vakuutusyhtiö olisi hyväksynyt ehdotuksen.
Vakuutuksenottajan vakuutusyhtiön edustajalle toimittama tai lähettämä vakuutusehdotus
katsotaan toimitetuksi tai lähetetyksi vakuutusyhtiölle.
Jos toimitusta tai lähettämistä koskevalle ajankohdalle ei ole todistetta, sen katsotaan
tapahtuneen klo 24.00.
Erityisistä syistä, kuten vakuutuksenottajan aiemmin laiminlyötyjen vakuutusmaksujen
kyseessä ollessa, vakuutuksenantajan vastuu ei kuitenkaan ala ennen kuin ensimmäisen
vakuutuskauden vakuutusmaksu maksettu.

1.7

Vakuutuksen kesto ja voimassaolo

Vakuutussopimus on voimassa yhden vakuutuskauden kerrallaan ja se uusitaan automaattisesti,
jollei jompikumpi osapuoli irtisano sitä. Vakuutussopimus on voimassa, kunnes ajoneuvon
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omistajan tai haltijan kyseistä ajoneuvoa koskeva vakuutusvelvollisuus päättyy, vaikka
vakuutusmaksua ei olisi maksettu eräpäivään mennessä. Ensimmäinen vakuutuskausi ei saa olla
pidempi kuin 13 kuukautta ja sitä seuraavat vakuutuskaudet ovat kukin 12 kuukautta pitkiä.
1.8

Vakuutusmaksut

Vakuutusmaksu lasketaan vakuutusyhtiön soveltamien vakuutusmaksuperusteiden ja
liikennevakuutuslain kohdan 18.3 mukaisesti. Tässä laissa säädetään, että vakuutuksenantajien
edut on suojattava vakuutusmaksuja laskettaessa siten, että ne ovat kohtuullisessa suhteessa
vakuutussopimuksista aiheutuviin kuluihin ja että ne ovat yleensä suurempia sellaisten
vakuutussopimusten suhteen, joista on maksettu korvaus.
Vakuutusmaksu voidaan asettaa eri tasolle eri vakuutuksenottajien ryhmille käyttäen perusteena
kunkin ryhmän vahinkoriskiä.
1.9

Bonusjärjestelmän soveltaminen

Liikennevakuutukseen sovelletaan sosiaali- ja terveysministeriön asetusta, joka perustuu
vakuutussopimuksia ja vahinkoja koskevien tilastojen laatimiseen liikennevakuutuslain ja
vakuutusmaksujen alennusjärjestelmän nojalla, jossa vakuutusmaksuista saa alennusta
vahingottomien vuosien perusteella ja niitä korotetaan vahinkojen perusteella.
Bonusjärjestelmää tai vastaavia määräyksiä ei sovelleta vakuutussopimukseen, jos:


vakuutettu ajoneuvo on rekisteröintivelvoitteesta vapautettu ajoneuvo tai se on
museoajoneuvo, mopo, maastoajoneuvo, perävaunu, moottorityökone tai traktori



vakuutuksenottajalla on Yritys- ja yhteisötietolaissa (244/2001) tarkoitettu yritystunnus
vakuutussopimuksen voimassaolon alkaessa ja on sovittu, että vakuutusyhtiön erityiset
liikennevakuutuksen ehdot koskevat vakuutusta.

Kaikki näiden ehtojen mukaisesti annetut vakuutussopimukset ovat tällaisten erityisten ehtojen
alaisia, ja ne annetaan vakuutuksenottajille yritystunnuksella, joten bonusjärjestelmä ei sovellu
niihin.
Ajoneuvon on oltava vakuutuksenottajan omistuksessa tai hallussa.

1.10

Tietojen tallennus ja siirto

Vakuutusyhtiö säilyttää tiedot korvausvaatimuksista ja vakuutussopimuksen voimassaolosta viisi
vuotta siitä vuodesta, jolloin se päättyi, jotta korvausvaatimusten historiatiedot voidaan antaa
tarvittaessa vakuutuksenottajalle ja tämän suostumuksella toiselle vakuutuksenantajalle, elleivät
vakuutuksenottaja ja vakuutuksenantaja toisin sovi.
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Kun vakuutusyhtiö kerää tämän vakuutussopimuksen mukaisia henkilötietoja, se on EU:n
yleisen
tietosuoja-asetuksen
(GDPR)
2016/679
mukainen
rekisterinpitäjä.
Vakuutuksenantaja
käsittelee
vakuutuksenottajan
henkilötietoja
vakuutusyhtiön
tietosuojaselosteen mukaisesti, joka on saatavilla verkkosivustolla www.greenval insurance.com. Tästä tietosuojaselosteesta vakuutuksenottaja löytää lisätietoja siitä, mitä
henkilötietoja vakuutusyhtiö voi käyttää, mihin tarkoituksiin tietoja voidaan jakaa, kuinka
kauan tietoja säilytetään sekä vakuutuksenottajan oikeudet ja miten niitä voidaan käyttää.
Henkilötietojen suojausta koskevat kysymykset voidaan lähettää kirjeitse tai sähköpostitse
seuraavaan osoitteeseen:
Lähetä tietosuojaan liittyvät kyselyt info @ greenval-insurance.ie tai
Trinity Point 10-11 Leinster Street South, Dublin 2

1.11

Vakuutusmaksun maksaminen

Vakuutusmaksu on maksettava kuukauden kuluessa siitä, kun vakuutusyhtiö on lähettänyt
vakuutusmaksua koskevan ilmoituksen vakuutuksenottajalle. Ensimmäistä maksua ei
kuitenkaan tarvitse maksaa, ennen kuin vakuutusyhtiön vastuu alkaa, ja myöhempiä maksuja
ei tarvitse maksaa ennen sovitun vakuutus- tai vakuutusmaksuajanjakson alkamista. Edellä
kohdan 1.6 alakohdassa 5 tarkoitetut tilanteet ovat poikkeus tästä säännöstä, koska niissä
tapauksissa vakuutusmaksun maksaminen on edellytys vakuutuksenantajan vastuun
alkamiselle. Tämä kirjataan vakuutusmaksua koskevaan ilmoitukseen.
Jos vakuutuksenottajan maksu ei riitä kattamaan kaikkia vakuutusyhtiölle maksettavia
vakuutusmaksuja, vakuutuksenottajalla on oikeus päättää, mihin vakuutusmaksuihin maksu
käytetään.
Vakuutuksenottaja voi maksaa vakuutusmaksut vakuutusyhtiön vakuutusasiamiehelle.
1.12

Maksun viivästyminen

Korkolain mukainen vuotuinen viivästyskorko peritään, jos vakuutusmaksua ei makseta
eräpäivään mennessä. Vakuutusmaksut sekä viivästyskorot peritään ilman tuomiota tai
päätöstä, noudattaen verojen ja maksujen perintää koskevia määräyksiä.
Ennen perintätoimien aloittamista vakuutuksenottajalle on ilmoitettava maksettava
vakuutusmaksu ja sen peruste sekä se, että perintä alkaa, ellei vakuutuksenottaja kiellä
maksuvelvoitetta kirjallisesti 14 päivän kuluessa ilmoituksen lähettämisestä. Jos
vakuutuksenottaja kieltää maksuvelvoitteen, perintätoimet voidaan aloittaa vain
tuomioistuimen päätöksellä.

1.13
(a)

Vakuutusmaksun palautus
Ajoneuvojen ottaminen pois liikenteestä

Johtajat: François Salzedo (ranskalainen), Derek Kehoe, Paul Duffy, Olivier Mantoulan (ranskalainen), David Guest, Remi
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Vakuutuksenottajalla on oikeus vakuutusmaksun palautukseen vakuutusyhtiön soveltamien
perusteiden mukaisesti ajanjaksoina, jolloin ajoneuvo ei ole liikenteessä vakuutusyhtiölle
annetun ennakkoilmoituksen mukaisesti. Tämä käyttämättömyysaika on ilmoitettava
etukäteen lain edellyttämällä tavalla.
Käyttämättömyysajan on oltava keskeytymätön ja vähintään 14 päivää.
Jos ajoneuvoa käytetään aikana, jona se on pois liikenteestä tai käytöstä, siitä aiheutuu laissa
säädettyjä seurauksia, joita on noudatettava.
(b)

Vakuutusmaksun palautus vakuutuksen päättyessä

Jos vakuutus päättyy ennen sovittua päivämäärää, vakuutusyhtiöllä on oikeus
vakuutusmaksuun vain siltä ajalta, jona sen vastuu on voimassa. Loppuosa maksetusta
vakuutusmaksusta palautetaan vakuutuksenottajalle.
(c)

Yleiset ehdot vakuutusmaksun palauttamisesta

Palautettava vakuutusmaksu on 1/360 vuotuisesta vakuutusmaksusta kutakin päivää kohden.

Vakuutusmaksua ei kuitenkaan palauteta, jos se on alle 8 euroa.
Jos vakuutusmaksu palautetaan viivästyneenä, vakuutusyhtiön on maksettava viivästyneelle
summalle vuotuista viivästyskorkoa korkolain mukaisesti. Viivästyskorkoa aletaan laskea, kun
yksi kuukausi on kulunut siitä, kun vakuutusyhtiö on saanut takaisinmaksuun oikeuttavan
selityksen.
1.14

Sopimusehtojen muuttaminen uuden vakuutuskauden alkaessa

Vakuutusyhtiöllä on oikeus uuden vakuutuskauden alkaessa muuttaa vakuutussopimuksen
ehtoja, vakuutusmaksuja ja muita sopimusehtoja seuraavilla perusteilla:



uusi tai uudistettu lainsäädäntö tai viranomaisten antamat asetukset



odottamattomat muutokset olosuhteissa (esim. kansainvälinen kriisi, poikkeuksellinen
luonnonilmiö, suuronnettomuus).

Vakuutuksenantajalla on myös oikeus tehdä sellaisia pieniä muutoksia ehtoihin, jotka eivät
vaikuta vakuutussopimuksen pääsisältöön.
Vakuutusyhtiöllä on oikeus tarkistaa vakuutusmaksuja perustuen vakuutussopimuksia ja
korvausvaatimuksia koskeviin tilastoihin voidakseen turvata liikennevakuutuslain kohdassa
Johtajat: François Salzedo (ranskalainen), Derek Kehoe, Paul Duffy, Olivier Mantoulan (ranskalainen), David Guest, Remi
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18.3 tarkoitetut edut siten, että vakuutusmaksut ovat kohtuullisessa suhteessa vakuutuksesta
aiheutuviin kuluihin. Tarkistuksia, jotka vastaavat korvaus- ja kustannustasojen muutoksia ja
jäljempänä mainituista syistä aiheutuvia muutoksia, voidaan myös tehdä.
Vakuutusmaksut voidaan määritellä eri tavalla eri vakuutuksenottajien ryhmille soveltamalla
erilaisia
vakuutusmaksujen määrittämisperusteita riippuen tappio-,
vahinko- tai
loukkaantumisriskistä. Määrityskriteerit ja vakuutusmaksu voidaan tarkistaa vastaamaan
tappio-, vahinko- tai loukkaantumisriskiä vakuutussopimuksia ja korvausvaatimuksia
koskevien tilastojen perusteella.
Jos vakuutusyhtiö muuttaa vakuutussopimusta edellä kuvatulla tavalla, se lähet tää
vakuutuksenottajalle ilmoituksen vakuutusmaksuissa tai muista sopimusehdoissa tehdyistä
muutoksista yhdessä vakuutusmaksua koskevan ilmoituksen kanssa. Ilmoituksessa
korostetaan myös sitä, että vakuutuksenottajalla on oikeus irtisanoa vakuutussopimus.
Muutos tulee voimaan seuraavan vakuutuskauden alusta, joka alkaa kuukauden kuluttua siitä
päivästä, jona ilmoitus lähetettiin.

1.15

Liikennevakuutuksen irtisanominen

1.15.1

Vakuutuksenottajan oikeus irtisanoa vakuutussopimus

Vakuutuksenottaja voi irtisanoa liikennevakuutusta koskevan sopimuksen milloin tahansa
vakuutuskauden aikana. Jos irtisanottava vakuutussopimus koskee rekisteröitävää ajoneuvoa, se
päättyy ottamalla uusi vakuutussopimus, joka on liikennevakuutuslain mukainen.
Vakuutuksenottaja voi irtisanoa liikennevakuutusta koskevan sopimuksen kirjallisella ilmoituksella,
jos rekisteröimätön ajoneuvo tuhoutuu tai se poistetaan liikenteestä liikennevakuutuslain
mukaisesti.
1.15.2

Irtisanominen ilman ennakkoilmoitusta

Vakuutussopimus irtisanotaan ilman ennakkoilmoitusta:

1. Kun vakuutettu ajoneuvo siirretään oikeustoimen seurauksena uudelle omistajalle, joka ei
ole vakuutuksenottaja tai vakuutuksenottajan kuollessa tai joutuessa konkurssiin.
Vakuutuksen päättyessä, kun vakuutettu ajoneuvo siirretään uudelle omistaj alle, joka ei ole
vakuutuksenottaja, tai kun rekisteröity haltija on vakuutuksenottaja, kun ajoneuvon
hallussapito muuttuu tai se palaa omistajalle, vakuutus kattaa myös menetyksen, vahingon ja
loukkaantumisen, joka tapahtuu seitsemän päivän kuluessa omist usoikeuden siirrosta,
hallussapidon muutoksesta tai palauttamisesta omistajalle, ellei uusi omistaja tai haltija ole
ottanut vakuutussopimusta kyseisenä aikana. Määräaikojen laskemista koskeva laki koskee
vakuutusyhtiön
vastuuta
liikenneonnettomuuksista,
jotka
liittyvät
päättyneisiin
vakuutussopimuksiin.
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2. Kun ajoneuvo on poistettu ajoneuvorekisteristä. Jos ajoneuvoa kuitenkin käytetään
edelleen liikennevakuutuslain mukaisessa liikenteessä, vakuutuksenottajan on annettava
vakuutusyhtiölle kirjallinen ilmoitus seitsemän päivän kuluessa siitä, kun vakuutus on
irtisanottu, että vakuutusta ei lopeta.
3.

Kun ilmoitetaan, että ajoneuvo on poistettu liikenteestä lopullisesti.

1.16

Vakuutusyhtiön takautumisoikeus

Sen lisäksi, mitä on säädetty liikennevakuutuslain kohdassa 20, vakuutusyhtiöllä on
takautumisoikeus suhteessa moottoriajoneuvon omistajaan, haltijaan, kuljettajaan tai matkustajaan
ja oikeus vaatia kolmannen osapuolen maksaman korvauksen palauttamista, jos:
1) vahinko aiheutui tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta
2) asianomainen henkilö on vastuussa vahingosta riippumatta huolimattomuudesta tai
3) vastuu perustuu työnantajan tai julkisen tahon vastuuseen.
1.17

Toiminta onnettomuuden sattuessa

Vakuutuksenottajan on ilmoitettava vakuutusyhtiön korvausedustajalle liikenneonnettomuudesta
heti siitä tiedon saatuaan, jos se voi johtaa korvausvaatimukseen. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti
käyttäen asianmukaista korvauslomaketta, mikäli mahdollista. Vakuutuksenottajalla on velvollisuus
toimittaa korvausedustajalle kaikki korvausvaatimuksen käsittelyyn tarvittavat tiedot ja asiakirjat.
Jos vakuutuksenottajaa tai muuta vahinkoa kärsivää
korvausvaatimus, se on toimitettava vakuutusyhtiölle.
1.18

osapuolta

vastaan

nostetaan

Korvausvaatimusten tietojen käsittely

Vakuutusyhtiö luovuttaa vakuutusyhtiölle ilmoitetut tapahtumat vakuutusyhtiöiden yhteiseen
tapahtumarekisteriin.
Vakuutusyhtiö tarkastaa samalla muille vakuutusyhtiöille ilmoitetut tapahtumat. Näitä tietoja
käytetään vain korvausvaatimusten käsittelyn yhteydessä vakuutuspetosten torjumiseksi.
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2

OMA VAHINKOVAKUUTUS

VAHINKOVAKUUTUKSEN EHDOT NRO 1-2012
Nämä vakuutusehdot, vakuutussopimus ja edellä mainittuja kohtia koskevat muutokset
muodostavat yhdessä osan vakuutusyhtiön kanssa tehdystä vakuutussopimukse sta.
Näiden vakuutusehtojen lisäksi sovelletaan Suomen lainsäädännön säännöksiä, erityisesti
vakuutussopimuslakia (843/1994).

2.1

Vakuutusturvan laajuus

Vakuutus kattaa näiden ehtojen mukaiset vahingot. Vakuutus koskee vakuutuksenottajaa tai
vakuutussopimuksessa määritettyä muuta vakuutettua henkilöä, joka on rekisteröity
vakuutetun ajoneuvon omistajaksi keskitetyssä moottoriajoneuvorekisterissä (suomeksi:
Trafi).
Ajoneuvokorjaamoille ja muille, joiden hallussa ajoneuvo on korjausta, huoltoa tai vastaavia
toimenpiteitä varten, korvataan vain kuljetusvahingot ja vain silloin, kun kuljetus tapahtuu
vakuutuksenottajan puolesta ja vahinko ei kuulu ajoneuvokorjaamoon oman vakuutuksen
korvattaviksi.
2.2

Vakuutuksen voimassaoloalue

Vakuutusturva rajoittuu Suomeen ja Green Card -järjestelmään kuuluviin maihin.
2.3

Vakuutuksen kestoaika

Vakuutussopimus on voimassa yhden vakuutuskauden kerrallaan ja se uusitaan automaattisesti,
jollei jompikumpi osapuoli irtisano sitä. Vakuutussopimus on voimassa, kunnes ajoneuvon
omistajan tai haltijan kyseistä ajoneuvoa koskeva vakuutusvelvollisuus päättyy, vaikka
vakuutusmaksua ei olisi maksettu eräpäivään mennessä. Ensimmäinen vakuutuskausi ei saa olla
pidempi kuin 13 kuukautta ja sitä seuraavat vakuutuskaudet ovat kukin 12 kuukautta pitkiä.
2.4

Vakuutusturva
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1. Vahinkovakuutus kattaa kaikki vakuutetun ajoneuvon vahingot sekä
ajoneuvon menetyksen varkauden tai ryöstön seurauksena, lukuun
ottamatta jäljempänä kohdassa 2.7 lueteltuja poikkeuksia.
2. Vakuutus kattaa ajoneuvon lisäksi sellaiset pysyvästi asennetut laitteet ja
lisävarusteet, jotka on määritetty vuokrasopimuksessa, katso kuitenkin
jäljempänä olevaa kohtaa 2.7 e). Tällaisten laitteiden ja lisävarusteiden arvo
poistetaan samassa suhteessa kuin ajoneuvon arvoa poistetaan.
3. Vakuutuksenottajalla
on
oikeus
vakuutusmaksun
alennukseen
vakuutusyhtiön soveltamien perusteiden mukaisesti ajanjaksoina, jolloin
ajoneuvo ei ole liikenteessä vakuutusyhtiölle annetun ennakkoilmoituksen
mukaisesti. Kun ajoneuvo on poistettu liikenteestä, vakuutus kattaa edelleen
omaisuusvahingot, jotka eivät liity käyttöön liikenteessä, kuten tulipalo,
varkaus ja ilkivalta.
2.5

Vakuutusturvan rajoitukset suhteessa käyttöön

Liikennevakuutusta lukuun ottamatta tämä vakuutus ei kata vahinkoa tai vastuuta
vahingoista, jotka ovat aiheutuneet suunnistus-, tarkkuus-, taloudellisuus- tai
nopeusajotapahtumissa tai koulutuksessa tai jotka suoritetaan tällaiseen tarkoitukseen
eristetyllä radalla tai alueella.
Tämä vakuutus kattaa kuitenkin ajoharjoittelun yhteydessä aiheutuneet vahingot (esim. ajon
liukkaalla tiellä, ajoneuvon käsittelyn, ajoharjoittelun) poliisiviranomaisten hyväksymillä
alueilla, jotka on eristetty tällaisiin tarkoituksiin ja edellyttäen, että ajaminen tapahtuu
valtuutetun ajotarkastajan, moottoriajoneuvojärjestön tai vastaavien asiantuntijoiden ohjeiden
mukaisesti.
2.6

Yleiset poissuljennat

2.6.1

Poissuljetut ajoneuvot

A) Ellei toisin nimenomaisesti sovita, tämä vakuutus ei kata seuraavia ajoneuvoja:
a.

ajoneuvot lentoaseman tiloissa, lukuun ottamatta ajoneuvoja alueilla, joille yleisöllä on
vapaa pääsy ajoneuvoilla, ja lukuun ottamatta julkisia ajoneuvoja, jotka saapuvat vain
väliaikaisesti kuljetusta varten sekä vahingot, jotka liittyvät suoraan tai epäsuoraan
lentokoneisiin

b.

ajoneuvot, jotka osallistuvat kilpa-ajoon, ralleihin ja/tai nopeustesteihin

c.
d.

ajoneuvot kiskoilla, ilmatyynyillä tai vastaavilla
ajoneuvot, joita ei ole suunniteltu kulkemaan kiinteällä maalla (”terra firma”)
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e.

bussit, joissa on vähintään 10 paikkaa, linja-autot, raitiovaunut ja ajoneuvojen käyttö
maksavien matkustajien kuljetukseen

f.

ajoneuvot, jotka on suunniteltu tai mukautettu erityisesti sotilaskäyttöön ja/tai
lainvalvontatehtäviin ja/tai

g.

julkiset hälytysajoneuvot.

B) Vakuutus ei myöskään kata, ellei toisin nimenomaisesti sovita, sel laisten ajoneuvojen
omistamista, toimintaa, huoltoa ja/tai käyttöä, joiden pääasiallinen käyttö on:
a.
räjähdysvaarallisten aineiden, kuten nitroglyseriinin, dynamiitin ja/tai muiden
vastaavien räjähteiden kuljetus
b.
syttyvien nesteiden irtokuljetukset (säiliöauton käyttö polttoöljyn kuljetukseen ei ole
poissuljettu)
c.
kemikaalien tai kaasujen kuljetus nestemäisessä, tiivistetyssä ja/tai kaasumaisessa
muodossa

2.6.2

d.

matkustajien kuljetus vuokralla (ns. passengers for hire)

e.

lyhytaikainen vuokraus, lukuun ottamatta korvausajoneuvoja ja/tai

f.

urakoitsijoiden koneiden ja laitteiden käyttö yksityistiellä.
Poissuljetut vahingot

Tämä vakuutus ei kata myöskään vahingonkorvauksia, jotka aiheutuvat seuraavista:
a.

Sota, sisällissota, kapina ja/tai vallankumous, paitsi jos se on tarpeen maissa, joissa
alkuperäinen vakuutussopimus vaikuttaa, voimassa olevien lakien ja/tai asetusten
vaatimusten täyttämiseksi.

b.

Terroristinen teko, riippumatta muusta syystä tai tapahtumasta, joka aiheuttaa
samanaikaisesti tai missä tahansa muussa järjestyksessä vahingon, paitsi jos
toimivaltainen tuomioistuin katsoo vastuun liittyvän alkuperäiseen vakuutussopimukseen
ja/tai alkuperäisiin vakuutussopimuksiin, siltä osin kuin se on tarpeen lakien ja/tai
säännösten vaatimusten täyttämiseksi maassa, jossa vakuutussopimukset tai niiden
myöhemmät muutokset, seuraajat tai vaihtoehtoinen sovellettava lainsäädäntö ovat
voimassa alueella, jossa vahinko tapahtuu.

c.

Ydinpolttoaineen tai ydinpolttoaineen poltosta peräisin olevan ydinjätteen radioaktiivisen
säteilyn tai radioaktiivisuuden aiheuttamat ionisoivat säteilyt tai saastuminen,
räjähdysherkän ydinlaitoksen tai sen ydinosan komponenttien radioaktiiviset, myrkylliset tai
muut vaaralliset ominaisuudet ja yleisesti ydinenergian riskit Ydinenergian riskilausekkeen
(sopimus) NMAS 1975a) mukaan, ovat saatavilla pyynnöstä.
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d.

Takautuva turva vahinkotapahtumille ja vahinkosalkun siirroille.

e.

Maanjäristys tai muu luonnonkatastrofi.

f.

Rikosoikeudenkäyntiin liittyvät kulut, mukaan lukien vakuutetulle määrätyt sakot.

g.

Tavaroiden menetys, vahinko tai vastuu koskien tavaroita, jotka on kuljetettu yhtiön
vakuuttamalla ajoneuvolla, jota käytetään kaupankäynnissä tai liiketoiminnassa
(kuljetusvastuu).

2.7
1.

Erityiset poissuljennat
Tämä vakuutus ei kata:
(a)

(b)

(c)
(d)

(e)

(f)
(g)
(h)
(i)
(j)
(k)

(l)

Vahinkoa ajoneuvon mekaanisissa tai elektronisissa osissa (esim.
moottorissa, voimansiirrossa ja ohjauslaitteessa), paitsi jos kyseinen vahinko
aiheutuu tulipalosta, salamaniskusta, räjähdyksestä, varkaudesta, ryöstöstä
tai ilkivallasta tai se on aiheutunut kuljetuksen aikana tai muuta kuljetustapaa
käytettäessä.
Vahinkoa, joka aiheutuu ajoneuvolle tai sen osille käsittelyn tai korjauksen
aikana tai niiden yhteydessä, paitsi jos vahinko aiheutuu ajettaessa, tulipalon
tai hissistä putoamisen seurauksena ajoneuvoa purettaessa.
Ajoneuvon vahinkoa, joka aiheutuu tavaroiden lastaamisesta tai purkamisesta
sekä kuljetetuista tavaroista.
Ajoneuvon vahinkoa, joka aiheutuneet sään vaikutuksesta (esim. korroosio,
ruostuminen ja pakkasen aiheuttama rikkoutuminen) sekä ajoneuvon kunnon
heikkeneminen käytöstä johtuen, mukaan lukien kuluminen, kiveniskut
maalipinnoille, naarmut ja vastaavat.
Laitteita, jotka eivät ole tavanomaisia ajoneuvolaitteita, esim. työkalut ja
erikoisvarusteet, riippumatta siitä sisältyvätkö ne vuokrasopimukseen vai
eivät.
Vahinkoa, joka aiheutuu viasta suunnittelussa, rakentamisessa tai
valmistuksessa.
Vahinkoa, joka aiheutuu vedestä, nesteistä, öljystä tai polttoaineesta.
Vahinkoa, joka aiheutuu sähkökäyttöisten ajoneuvojen sähköjärjestelmästä tai
liittyy siihen.
Polttoaineen varastamista tai polttoaineen kulutusta varkauteen liittyen.
Vahinkoa, joka johtuu kulumisesta tai huollon puutteesta.
Vahinkoa, joka on aiheutettu tahallaan. Vakuutetulle maksettavaa korvausta
voidaan vähentää tai se voidaan evätä, jos vakuutettu on aiheuttanut
vakuutustapahtuman törkeästä huolimattomuudesta.
Vahinkoa, jonka aiheuttaa alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena oleva
henkilö, jos alkoholin tai huumeiden käyttö on vaikuttanut tapahtumaan.
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(m)
(n)
(o)

2.

Vahinkoa, jonka aiheuttaa henkilö, jolla ei ole lakisääteistä ajokorttia, katso
kuitenkin jäljempänä olevaa kohtaa 2.
Vahinkoa, joka aiheutuu ajoneuvon ollessa viallinen ja tekee sen käytön
vastuuttomaksi, katso kuitenkin jäljempänä olevaa kohtaa 2.
(o) Kulut, jotka aiheutuvat toisen ajoneuvon lainaamisesta tai vuokrauksesta
ja ajoneuvon hallussapidosta korjausjakson aikana tai sitä vastaavana aikana.

Jos vakuutuksenottaja, vakuutuksenottajan puoliso/kumppani tai rekisteröity
haltija ei aiheuta edellä kappaleen 1 kohdan k, l, m ja n kohdissa mainittua vahinkoa,
vakuutetulla on vakuutusturva edellyttäen, että vakuutuksenottaja ei tiennyt eikä hänen
olisi pitänyt tietää kuvatuista olosuhteista. Jos vakuutusyhtiö on velvollinen maksamaan
korvauksen tällaisesta vahingosta, vakuutusyhtiöllä on oikeus vaatia vahingonkorvausta
vastuussa olevalta henkilöltä.

2.8

Oma riski

2.8.1

Omavastuun määrät

Vahinkovakuutukseen sovelletaan seuraavia omavastuiden
kultakin ajoneuvolta. Ellei toisin sovita, seuraavaa sovelletaan:

määriä

(vähennysmaksut)

1. Henkilöautot
Vakuutuksenottajan on maksettava 500 euron omavastuu (vähennysmaksu). Omavastuu
tuulilasin vaihdolta on 250 euroa, mutta sen korjaamiseen ei sovel leta omavastuuta.
2. Kaupalliset ajoneuvot tai johdannaisajoneuvot
Vakuutuksenottajan on maksettava 500 euron omavastuu (vähennysmaksu). Omavastuu
tuulilasin vaihdolta on 250 euroa, kun taas sen korjaamiseen ei sovelleta omavastuuta.
3. Henkilöautot, joiden kokonaisarvo on yli 70 000 euroa
Vakuutuksenottajan on maksettava 1 000 euron omavastuu (vähennysmaksu). Omavastuu
tuulilasin vaihdolta on 250 euroa, mutta sen korjaamiseen ei sovelleta omavastuuta.
2.8.2

Omavastuiden takaisinmaksu
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Vakuutuksenottajan on maksettava
omavastuut vakuutusyhtiön pyynnöstä.
2.9

takaisin

välittömästi

vakuutusyhtiön

maksamat

Korvaus

Vakuutusyhtiö
ajoneuvon.

voi joko korvata

vahingon maksamalla rahasumman tai korjaamalla

Jos vakuutusyhtiö päättää korvata vahingon maksamalla rahasumman ja ajoneuvo on
korjauskelvoton (lunastetaan), se voi joko halutessaan vaatia vakuutukseen kuuluvan romun
ja/tai lisävarusteiden omistusta tai myydä ne vakuutetun edustajana ja vaatia itselleen
myyntitulot.
2.10

Käteiskorvaus

Jos (a) vakuutusyhtiö korvaa vahingon maksamalla käteissumman tai (b) jos varastettua tai
ryöstettyä ajoneuvoa (tai sen osia) ei paikallisteta neljän viikon kuluessa siitä, kun
vakuutusyhtiö on vastaanottanut kirjallisen korvausvaatimuksen, korvaukseksi vahvistetaan
samassa kunnossa olevan ja saman ikäisen ajoneuvon (tai niiden osien) tavanomainen
käteisostohinta. Käteiskorvaus ei kuitenkaan voi ylittää vakuutussummaa, joka tavallisesti
vastaa vakuutetun ajoneuvon ostohintaa.
Gap-vakuutus
GAP-vakuutusturvaa (Guaranteed Asset Protection) sovelletaan Arval Oy:n omistamiin
ajoneuvoihin, jotka on vuokrattu vakuutuksenottajalle.
Muista korvausta koskevista kohdista ja erityisesti sen kohdasta 2.10 huolimatta maksettava
korvaus vastaa – vähintään – leasingyhtiölle maksettavaa summaa (jäännösarvoa)
vuokranantajana toimivan Arval Oy:n ja vuokraajan välisen vuokrasopimuksen mukaisesti.
2.11

Kuljetuskulut

Jos vakuutus kattaa vahingon, vakuutusyhtiö maksaa ajoneuvon kuljettamisesta aiheutuvat
kulut lähimpään korjaamoon, jonka vakuutusyhtiö on hyväksynyt edellyttäen, että kuljetus on
välttämätöntä ajoneuvon vahingon laajuuden vuoksi.
Jos varastettu ajoneuvo löytyy, vakuutusyhtiö maksaa
kuljettamisesta vakuutuksenottajan osoitteeseen Suomessa.

tarvittavat

kulut

ajoneuvon
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Vakuutus ei kata kuljetuskuluja, jos tällaiset kulut katetaan toisella vakuutuksella,
sopimuksella tai vastaavalla.
2.12

Korjaus

Vakuutusyhtiöllä on oikeus määrätä, että tiettyä korjaamoa tai korjaamoketjua käytetään.
Ajoneuvot on mahdollisuuksien mukaan korjattava.
Vakuutusyhtiö ei korvaa normaalin työajan ulkopuolella tapahtuvan korjauksen lisäkuluja.
Vakuutusyhtiö ei korvaa korjauksen aiheuttamaa ajoneuvon markkina-arvon mahdollista
laskua.
Jos korjaus johtaa ajoneuvon kunnon paranemiseen, vakuutuksenottaja vastaa kuluista, jotka
liittyvät tällaiseen korjauksen osaan.

2.13

Arvonlisävero

Vakuutusyhtiö
ei
kata
arvonlisäveroa,
jos
vakuutuksenottaja,
korjaamo
tai
vahingonkorvausvastuussa oleva henkilö voi saada arvonlisäveron palautuksen.
Vakuutuksenottajan on maksettava välittömästi vakuutusyhtiön maksamat ALV-summat
vakuutusyhtiön pyynnöstä.
2.14

Vakuutuksenottajan velvollisuus ilmoittaa tietoja

Ennen vakuutussopimuksen antamista vakuutuksenottajan ja vakuutetun on annettava oikeat
ja täydelliset vastaukset vakuutusyhtiön kysymyksiin, jotka voivat olla tärkeitä vakuutusyhtiön
vastuun arvioinnille.
Vakuutuksenottajan ja vakuutetun on myös korjattava vakuutuskauden aikana, ilman
aiheetonta viivytystä, kaikki virheet tai puutteet, jotka he voivat havaita vakuutusyhtiölle
annetuissa tiedoissa.
Vakuutuksenottajan on ilmoitettava viipymättä vakuutusyhtiölle kaikista muutoksista, jotka
voivat tapahtua vakuutuskauden aikana vakuutussopimuksen tekohetkellä ilmoitetuissa
olosuhteissa tai sopimukseen kirjatuissa tapauksissa. Vakuutuksenottajan on ilmoitettava
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tällaisista muutoksista vakuutusyhtiölle kuukauden kuluessa siitä, kun vakuutuksenottaja on
vastaanottanut seuraavan vuosittaisen tiedotteen. Vakuutusyhtiön on muistutettava
vakuutuksenottajaa tästä velvoitteesta vuotuisessa tiedotteessa.
Vakuutusyhtiön vakuutusasiamiehelle on ilmoitettava, jos vakuutuksenottaja tai rekisteröidyn
ajoneuvon käyttäjä vaihtaa osoitetta, jos vakuutetulla ajoneuvolla on uusi rekisteröity käyttäjä
tai sen käyttö muuttuu.
2.15

Vakuutusyhtiön vastuun alkamisaika

Vakuutusyhtiön vastuu alkaa, kun vakuutusyhtiö tai vakuutuksenottaja on toimittanut tai lähettänyt
vastauksen, jossa hyväksytään toisen osapuolen tarjous, mikäli osapuolet eivät ole sopineet muuta
alkamispäivämäärää. Vakuutusyhtiön vastuun alkamispäivämäärää ei voida siirtää aikaisempaan
päivämäärään sopimuksella.
Jos vakuutuksenottaja on toimittanut tai lähettänyt kirjallisen vakuutushakemuksen
vakuutusyhtiölle ja jos on selvää, että vakuutusyhtiö olisi hyväksynyt hakemuksen, vakuutusyhtiö
on myös vastuussa vakuutustapahtumasta, joka tapahtui hakemuksen toimittamisen tai
lähettämisen jälkeen.
Vakuutushakemus tai tarjouksen hyväksytään koskeva vastaus, jonka vakuutuksenottaja on
toimittanut tai lähettänyt vakuutusyhtiön edustajalle, katsotaan olevan toimitettu tai lähetetty
vakuutusyhtiölle.
Jos vastauksen tai hakemuksen toimituksen tai lähetyksen ajankohdasta ei ole tietoa, sen
katsotaan tapahtuneen klo 24 keskiyöllä.
Vakuutusyhtiön vastuu voi kuitenkin erityissyistä, kuten vakuutuksenottajan laiminlyötyä
vakuutusmaksujen maksamisen, alkaa vasta sitten, kun ensimmäisen vakuutuskauden
maksu on maksettu. Vakuutusyhtiön on ilmoitettava tämä edellytys kirjallisesti
vakuutusmaksua koskevassa laskussaan.
2.16

Vakuutusmaksun laskeminen

Vakuutusmaksu lasketaan vakuutusyhtiön ottaman riskin perusteella, ottaen huomioon
vahinkokehityksen ja omavastuun vähennysmaksut.
Vakuutusyhtiöllä on oikeus muuttaa vakuutusmaksua kunkin vakuutuskauden alussa yleisen
tai vakuutuksenottajan erityisen vahinkosuhteen tai kulukehityksen perusteella. Muut os on
ilmoitettava vakuutusmaksua koskevassa laskussa ja se on ilmoitettava vakuutuksenottajalle
kuukautta ennen kunkin uuden vakuutuskauden alkamista.
Jos ajoneuvo myydään tai poistetaan rekisteristä, vakuutuksenottajan on ilmoitettava siitä
välittömästi vakuutusyhtiön edustajalle. Jos vakuutus irtisanotaan ennen vakuutetun
ajoneuvon vakuutuskauden päättymistä, vakuutusmaksua muutetaan suhteellisesti.
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2.17

Vakuutusmaksun maksaminen

Vakuutusmaksu on maksettava kuukauden kuluessa siitä, kun vakuutusyhtiö on lähettänyt laskun
vakuutuksenottajalle. Ensimmäistä vakuutusmaksua ei kuitenkaan tarvitse maksaa ennen
vakuutusyhtiön vastuun alkamista, eikä myöhempiä maksuja ennen sovitun vakuutusmaksun
ajanjakson tai vakuutusajan alkamista. Poikkeuksena ovat edellä kohdan 1.16 kappaleessa 5
kuvatut tilanteet, joissa vakuutuskautta koskeva vakuutusmaksun maksaminen on edellytys
vakuutusyhtiön vastuun syntymiselle. Vakuutuslaskun on sisällyttävä tätä asiaa koskeva
huomautus.
Jos vakuutuksenottajan suorittama maksu ei kata vakuutusyhtiön erääntyneitä maksuja,
vakuutuksenottajalla on oikeus päättää, mitä erääntyneitä vakuutusmaksuja maksu koskee.
Vakuutuksenottaja voi maksaa vakuutusmaksut vakuutusyhtiön vakuutusedustajalle.
Vakuutusmaksusta, jota ei ole maksettu eräpäivään mennessä, peritään vuotuista viivästyskorkoa
korkolain (633/1982) mukaisesti. Vakuutusmaksu, johon sisältyy viivästyskorko, voidaan periä
takaisinperintämenettelyllä ilman tuomioistuimen tuomiota tai päätöstä, verojen ja maksujen
perintämenettelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti.
Ennen perintämenettelyn aloittamista vakuutuksenottajalle ilmoitetaan perittävä maksu ja
vakuutusmaksun peruste sekä se, että perintämenettely toteutetaan, ellei vakuutuksenottaja ole 14
päivän kuluessa kiistänyt kirjallisesti maksuvelvollisuuttaan. Jos maksuvelvollisuus on
kiistanalainen, perintä edellyttää tuomioistuimen päätöstä.
2.18

Ilmoitus vahingonkorvauksista

Vakuutuksen kattama vahinko tai korvausvaatimus on ilmoitettava vakuutusyhtiön
korvausasiamiehelle Suomessa kirjallisesti (sähköposti ei riitä) niin pian kuin mahdollista.
Varkaus, ryöstö tai tulipalo on ilmoitettava poliisiviranomaisille.
Vakuutuksenottaja, rekisteröity käyttäjä ja/tai kuljettaja ei saa ilman vakuutusyhtiön etukäteen
antamaa suostumusta tehdä sopimusta koskien vahinkoja, korvauksia tai korjauksia. Pienet
korjaukset voidaan kuitenkin suorittaa, jos ajoneuvon käytön jatkaminen olisi muuten laitonta
tai vastuutonta.
2.19

Vakuutusyhtiön tiedotusvelvollisuudet

Vakuutusyhtiön on lähetettävä vakuutuksenottajalle kerran vuodessa vakuutussopimus, jossa
täsmennetään vakuutussumma ja muut vakuutukseen liittyvät tiedot, jotka ovat
vakuutuksenottajalle oleellisen tärkeitä.
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Vahingon tapahduttua vakuutusyhtiön on annettava korvaukseen oikeutetulle osapuolelle
tiedot, joita tämä tarvitsee vaatiakseen vakuutusyhtiöltä vahingonkorvausta tai etuisuuksia.
2.20

Vakuutussopimusten muuttaminen

Vakuutusyhtiöllä on oikeus muuttaa vakuutusmaksua ja muita vakuutussopimuksen ehtoja,
kun:
1) viranomainen uusii tai muuttaa lainsäädäntöä tai määräyksiä
2) olosuhteissa tapahtuu odottamattomia muutoksia (esim. kansainvälinen kriisi, poikkeuksellinen
luonnonilmiö, suuronnettomuus).
Vakuutuksenantajalla on myös oikeus tehdä sellaisia pieniä muutoksia ehtoihin, jotka eivät
vaikuta vakuutussopimuksen pääsisältöön.
Vakuutuksenantajan vakuutusmaksulaskuun vakuutuksenottajalle on liitettävä lausunto
vakuutusmaksun tai muiden ehtojen muutoksista. Näin ilmoitetut muutokset tulevat voimaan
seuraavan vakuutuskauden alkaessa sen jälkeen, kun kuukausi on kulunut siitä päivästä,
jona vakuutuksenantaja on lähettänyt vakuutuksenottajalle tiedon tässä kohdassa
tarkoitetuista muuttuneista ehdoista.
Vakuutusyhtiöllä on lisäksi oikeus muuttaa maksettavaa vakuutusmaksua ja muita
vakuutussopimuksen ehtoja vakuutuskauden aikana vallitsevien olosuhteiden mukaisiksi
siinä tapauksessa, että:
1) vakuutuksenottaja tai vakuutettu ei ole täyttänyt edellä kohdassa 2.15 mainittua
ilmoitusvelvollisuutta tai
2) Edellä kohdan 2.15 toisessa alakohdassa tarkoitettu muutos on tapahtunut olosuhteissa,
jotka vakuutuksenottaja tai vakuutettu on ilmoittanut vakuutusyhtiölle vakuutussopimuksen
tekemisen ajankohtana, tai muutos on tapahtunut olosuhteissa, jotka on kirjattu
vakuutussopimukseen.
Vakuutussopimuksen tai vakuutussopimusten muutoksesta ilmoitettaessa
mainittava, että vakuutuksenottajalla on oikeus irtisanoa sopimus.
3

on

myös

OIKEUDENKÄYNTIKULUJEN KORVAAMINEN
3.1

Yleistä

Oikeudenkäyntikulujen vakuutusturva korvaa vakuutetulle kaikki tarpeelliset ja kohtuulliset
oikeudenkäyntikulut, jotka aiheutuvat oikeusavun käytöstä siviili- ja rikosasioissa ja
tilanteissa, jotka liittyvät moottoriajoneuvon omistukseen, ajamiseen ja hallussapitoon
kohdassa 3.3 tarkoitetun vakuutustapahtuman yhteydessä.
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3.2

Tuomioistuimet ja voimassaoloalue

Vakuutettu voi luottaa vakuutusturvaan asioissa, jotka voidaan saada sopimuksen
soveltamisalan puitteissa heti käsittelyyn Suomen käräjäoikeudessa tai vastaavassa
tuomioistuimessa ulkomailla.
3.3

Vakuutustapahtumat

Vakuutustapahtuma aiheutuu kiistan syntyessä. Siviili- tai hallintoasioissa syntyy kiista, kun
korvausvaatimuksessa esitetyt perustelut ja määrä on riitautettu perustelujen tai määrän
osalta.
Rikoskanteessa vakuutustapahtuma aiheutuu:
(1)



Kun vakuutettu on vastaaja

Kun yleinen syyttäjä nostaa vakuutettua vastaan kanteen, joka johtuu
moottoriajoneuvon käytöstä tien päällä.
Kun vahinkoa kärsinyt osapuoli nostaa kanteen tai jatkaa vakuutetun syyttämistä, kun
yleinen syyttäjä on päättänyt olla syyttämättä tai peruuttanut kanteen. Kanne
katsotaan nostetuksi, kun vahinkoa kärsinyt osapuoli on valittanut käräjäoikeuden
virkailijalle. Kanne jatkuu, kun vahinkoa kärsinyt osapuoli on antanut kirjallisen
ilmoituksen syytteestä tuomioistuimelle sen jälkeen, kun syyttäjä on peruuttanut
kanteen.
(2)

Kun vakuutettu on vahinkoa kärsinyt osapuoli

Kun hänen siviilikanteensa on kiistetty koskien sen perusteita tai määrää.
Vakuutustapahtumaan liittyvän kanteen tai riidanalaisen korvausvaatimuksen tulee perustua
vakuutuksen voimassaolon aikana tapahtuneeseen tapahtumaan, ehtoon, oikeusto imeen tai
oikeuksien loukkaamiseen.
Tapahtuma on yksittäinen vakuutustapahtuma, kun:



kaksi tai useampia tässä vakuutussopimuksen vakuutettuja on samalla puolella siviili tai rikosoikeudellisessa kanteessa tai vaatimuksessa
vakuutetulla on useita siviili- tai rikoskanteita tai vaatimuksia, jotka perustuvat samaan
tapahtumaan, ehtoon, oikeudenkäyntiin tai oikeuksien loukkaamiseen, vaikka
korvausvaatimukset olisivat erilaiset.
3.4

Vakuutustapahtumien kannalta merkitykselliset rajoitukset

Vakuutus ei kata vakuutetulle aiheutuneita kuluja:
(i)

jos ei voida osoittaa, että korvausvaatimus on riitautettu
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se koskee jotakin muuta asiaa kuin ajoneuvon omistusta tai käyttöä, joka liittyy
vakuutetun työsuhteeseen, itsenäiseen ammatinharjoittamiseen, liiketoimintaan tai tulojen
hankkimiseen
(ii)

jos se koskee liikennelupia, joita tarvitaan henkilöiden tai tavaroiden luvanvaraiseen
kuljetukseen tai toimintaan ilman lupaa
(iii)

(iv)

jos se on vakuutetun kannalta vähäinen

jos vakuutussopimuksessa vakuutetuilla on vastakanteita toisilleen, vakuutus kattaa
kuitenkin vakuutuksenottajan kulut ja kuljettajan puolustuskulut kanteissa, jotka koskevat
moottoriajoneuvon käyttöä liikenteessä
(v)

jos yleisen syyttäjän kanne koskee rattijuopumusta, törkeää rattijuopumusta,
liikennepako-onnettomuuksia tai ajoneuvon luovuttamista päihtyneelle henkilölle
(vii)

jos yleisen syyttäjän vakuutettua vastaan nostama kanne koskee
liikenneturvallisuuden törkeää vaarantamista tai vaarallista ajoa, joka perustuu ylinopeuteen
tai liikennerikkomukseen
(viii)

jos yleisen syyttäjän vakuutettua vastaan nostama kanne koskee tahallista toimintaa
tai törkeää huolimattomuutta
(ix)

(x)

jos se koskee ajoneuvon kuljettamista ilman voimassa olevaa ajokorttia

(xi)

jos koskee kuljettajaa, joka on ajokiellossa

jos se koskee vakuutuksenottajan esittämää siviilikannetta, joka perustuu sellaiseen
tekoon, jonka osalta hänet on tuomittu tai jota ei ole nostettu häntä vastaan tai häntä ei ole
tuomittu asiaa koskevien erityissäännösten perusteella. Jos vahingonkorvausvaatimus
perustuu kuitenkin sellaiseen tekoon, jossa vakuutettu on tuomittu vaarallisesta ajo- tai
liikennerikkomuksesta, korvausvaatimuksen jättämisestä aiheutuvat kulut on katettava.
(xii)

(xiii)

jos se liittyy konkurssiin

jos se koskee takaisinperintämenettelyä, takaisinperintää koskevassa laissa
tarkoitettua
täytäntöönpanoriitaa
tai
takaisinperintää,
joka
on
merkityksellistä
täytäntöönpanomenettelyn kannalta tai jos vakuutetulle on annettu vaatimus oikeustoimen
peruuttamisesta
(xiv)

jos se koskee yrityksen uudelleenjärjestelyä tai yksityishenkilön velkajärjestelyjä
koskevan lain tai viljelijän vapaaehtoisen velkajärjestelyn mukaista menettelyä
(xv)

jossa on kyse siitä, kattaako oikeudenkäyntikulujen vakuutusturva vakuutetun
ilmoittama vakuutustapahtuman aiheuttamat kulut kokonaan tai osittain
(xvi)
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(xvii)

jota käsitellään ryhmäkanteena.
3.5

Vakuutustapahtuman jälkeiset toimet

Jos vakuutettu haluaa esittää vakuutusta koskevan korvausvaatimuksen, hänen on
ilmoitettava tästä vakuutusyhtiölle etukäteen ennen oikeudenkäyntimaksujen aiheutumista.
Vakuutetun on käytettävä asianajajaa tai muuta oikeusalan ammattilaista. Korvausta ei
makseta, jos vakuutettu ei käytä lainkaan asianajajaa tai käyttää muuta kuin oikeusalan
ammattilaista, jolla on oikeustieteen maisteritason tutkinto tai vastaava ulkomainen tutkinto.
Vakuutetun on vaadittava tuomioistuinkäsittelyissä ja sovittelua koskevissa neuvotteluissa
vastapuolelta täysimääräistä korvausta oikeudenkäyntikuluistaan.
Jos vakuutetun vastapuolelle esittämä oikeudenkäyntikulujen korvausvaatimus on
tuomioistuimen päätöksellä osittain tai kokonaan hylätty, tästä päätökses tä on valitettava
vakuutusyhtiön pyynnöstä. Jos vakuutettu ei ole perustellusta syystä esittänyt
korvausvaatimustaan tai luopuu siitä vastikkeetta tai kieltäytyy valittamasta tuomioistuimen
oikeudenkäyntikuluja koskevasta päätöksestä, korvausta voidaan ale ntaa tai se voidaan
evätä kokonaan vakuutussopimuksia koskevan lain mukaisesti. Sovittelumenettelyssä, joka
perustuu
lakiin
riita-asioiden
sovittelusta
tavanomaisessa
tuomioistuimessa
(tuomioistuinsovittelu), ei kuitenkaan ole tarpeen vaatia korvausta vaku utuksenottajalle
sovittelumenettelystä aiheutuneista kuluista.
Vakuutetulla ei ole oikeutta hyväksyä asian käsittelystä aiheutuvia kuluja vakuutusyhtiötä
sitovalla tavalla. Jos vakuutettu on itse maksanut osan oikeudenkäyntikuluista, näin
maksetut kulut eivät sido vakuutusyhtiötä oikeudenkäyntikuluja arvioitaessa.

3.6
(I)

Korvaussäännöt
Vakuutusmäärä

Korvauksen enimmäismäärä on kymmenen tuhatta euroa (10 000 euroa) tapahtumalta
(ii)

Katetut kulut

Vakuutus kattaa vakuutustapahtumasta vakuutetulle
kohtuulliset oikeudenkäyntikulut seuraavasti:
(a)

aiheutuneet

välttämättömät

ja

Siviilikanteet ja -vaatimukset

Asiamiehen käyttämisestä ja todisteiden esittämisestä aiheutuneet kulut.
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Jos asia on joutunut tuomioistuimen soviteltavaksi, vakuutus kattaa riita -asian osapuolten
lukumäärän perusteella vakuutetun osuuden maksusta sekä sovittelijan avustajan kulut.
Jos tuomioistuinkäsittelylle on ennakkoedellytyksenä tietty oikeustoimi tai päätös, joka
tehdään jossakin elimessä tai menettelyssä, kulut korvataan tämän vaatimuks en
täyttämisestä alkaen.
Rikosluonteisissa asioissa

(b)

- Vakuutettu on vahinkoa kärsinyt osapuoli
Oikeudenkäyntikulut, jotka aiheutuvat edustajan käyttämisestä ja todisteiden esittämisestä
siltä osin, kuin asian käsittely koskee vakuutetun toista siviilikannetta, mutta ei rikoksesta
aiheutuvia oikeudenkäyntikuluja.
- Vakuutettu on vastaaja
Oikeudenkäyntikulut, jotka aiheutuvat asianajajan käyttämisestä ja todisteiden esittämisestä
kohdassa 3.3 tarkoitetussa vakuutustapahtumassa.
(c)

Muutoksenhaku korkeimpaan oikeuteen

Jos
valituksen
jättämiseksi
korkeimpaan
oikeuteen
tarvitaan
valituslupa,
muutoksenhakumenettelystä aiheutuvat kulut katetaan vain, jos tämä lupa myönnetään.
Muiden valituskeinojen käyttämisestä aiheutuvat kulut katetaan vain, jos korkein oikeus
hyväksyy valituksen, kumoaa tuomion tai palauttaa vanhentuneen ajanjakson.
(iii)

Yhteinen etu

Jos asiaan liittyy olennaisesti muita näkökohtia kuin vakuutetun itsensä etu tai jos
vakuutettu huolehtii yhteisestä edusta muiden osapuolten kanssa, jotka eivät ole tässä
vakuutuksessa vakuutettuja, vakuutus kattaa vain vakuutetun osan kuluista.
(iv)

Korvauksen määrä, sen laskenta ja arvonlisävero

Vakuutuksen kattamat oikeudenkäyntikulut määräytyvät oikeudenkäyntiä koskevassa
lainsäädännössä ja rikosoikeudenkäyntilain oikeudenkäyntikuluja koskevissa säännöksissä.
Jos tuomioistuin ei ole asianomaisten osapuolten sovinnon takia esittänyt päätöksessään
lausuntoa oikeudenkäyntikuluista tai jos asia on ratkaistu sovittelulla, kulujen
määrittämisessä on otettava huomioon myös vastaavanlaisissa asioissa yleisesti määrätyt
ja maksetut kulut.
Asianajajan käytöstä on korvattava kohtuullinen maksu tämän työstä ja tarvittavista
kuluista. Kohtuullisia palkkioita ja kuluja määritettäessä on otettava huomioon riidanalaisen
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korvausvaatimuksen arvo, tapauksen monimutkaisuus ja laajuus sekä suoritettavan työn
määrä ja laatu.
Kuluihin sisältyvä arvonlisävero vähennetään korvauksesta, jos vakuutettu on
arvonlisäverolain nojalla oikeutettu vähentämään tai palauttamaan lakimiehen laskussa tai
oikeudenkäyntikuluihin sisältyvän veron.
(v)



















Kulut, joita vakuutus ei kata:
Vakuutus ei kata vastapuolen oikeudenkäyntikuluja, jotka vakuutettu on velvoitettu tai on
suostunut
maksamaan.
Vakuutetun
maksettavaksi
määrätyt
vastapuolen
oikeudenkäyntikulut on kuitenkin katettava samoin ehdoin kuin vakuutetun omat
oikeudenkäyntikulut
kun vakuutettu on saanut avustusta kuluttaja-asiamiehen tai hänen alaisensa
kuulemisessa ja kun vakuutetun etu oli merkityksellinen lainsäädännön soveltamisen ja
kuluttajien yleisen edun kannalta
kun vakuutetun vastapuoli on suurelta osin jättänyt noudattamatta päätöstä, jonka
kuluttajavalituslautakunta, vakuutusvalituslautakunta tai vastaava elin on antanut asiassa,
joka sen olennaisissa osissa on vakuutetun kannalta suotuisa
kulut, jotka aiheutuvat tuomion tai päätöksen täytäntöönpanosta
vakuutuksenottajan ajanmenetys, henkilökohtainen työ, tulonmenetykset tai tulot,
matkakulut, majoituskulut sekä asianajajien muuttamisesta aiheutuneet lisäkulut tai
vakuutetun itsensä käynnistämä menettely, joka lisää tai aiheuttaa tarpeettomia kuluja
kulut, jotka aiheutuvat lakiasiantuntijan raportin hankkimisesta
kulut, jotka aiheutuvat rikoksen ilmoittamisesta tai rikosoikeudellisen tutkinnan tai
alustavan tutkinnan tekemisestä
kulut, jotka aiheutuvat asioista tai todisteista, jotka tuomioistuin on hylännyt siksi, että ne
on esitetty liian myöhään
vakuutetun tai hänen asianajajansa aiheuttamat kulut, jos he eivät ole osallistuneet
tuomioistuimen istuntoon, eivät ole noudattaneet tuomioistuimen määräyksiä tai
esittämällä korvausvaatimuksen, jonka he tiesivät tai heidän olisi pitänyt tietää olevan
asiaton tai he ovat muuten tahallisesti tai huolimattomuuttaan aiheuttaneet
oikeudenkäynnin laajentamisen
oikeudenkäyntikuluista aiheutuvat kulut, jotka vakuutettu tai hänen asianajajansa on
aiheuttanut ilman, että vastapuoli on antanut siihen aihetta tai ovat muuten
tarkoituksellisesti tai huolimattomasti aloittaneet tarpeettoman oikeudenkäynnin
välimiehen tai sovittelijan palkkiot ja kulut tai
julkisen oikeusavun hakemisesta aiheutuvat kulut.

(vi) Muut korvaukseen liittyvät säännöt
Vakuutusyhtiön on korvattava vakuutetun oikeudenkäyntikulut sen jälkeen, kun tuomioistuin
on päätynyt oikeudellisesti pätevään päätökseen tai kun sopimukseen on päästy, ellei toisin
ole sovittu.
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Korvausta vähennetään kulujen korvauksella, jonka tuomioistuin on määrännyt vastapuolelle
maksettavaksi tai jonka vastapuoli on suostunut maksamaan vakuutetulle edellyttäen, että
tämä summa on peritty maksajalta.
Jos vastapuoli on velvoitettu tai suostuu maksamaan korvauksen vakuutetulle, joka on
maksamatta vakuutuskorvauksen suorituksen yhteydessä, vakuutettu sitoutuu ennen
kulukorvauksen maksamista siirtämään oikeutensa kulukorvaukseen vakuutusyhtiölle
vakuutusyhtiöltä vakuutuskorvauksena maksettuun summaan asti.
Jos vakuutettu on joutunut itse maksamaan osan kuluista siksi, että kulut ylittävät kohdassa
3.6 mainitun enimmäiskorvauksen, vakuutettu sitoutuu siirtämään vakuutusyhtiölle sen osan
kulukorvauksesta, joka on saatu vastapuolelta, joka ylittää vakuutetun itsensä maksaman
osan.
Jos kulukorvaus, joka vakuutuksenottajan vastapuoli velvoitettiin maksamaan, on maksettu
vakuutetulle tai jos vakuutettu on muutoin saanut kulukorvauksen, vakuutetun on
palautettava kulukorvaus vakuutusyhtiölle aina vakuutuksesta maksettuun summaan asti
koroilla lisättynä.
3.7
3.7.1

Vakuutuksen irtisanominen
Vakuutuksenottajan irtisanominen

Vakuutuksenottajalla on oikeus irtisanoa vakuutus milloin tahansa vakuutuskauden aikana.
Ilmoitus irtisanomisesta on tehtävä kirjallisesti. Muulla tavalla annettu irtisanomisilmoitus on
mitätön. Jos vakuutuksenottaja ei ole määrittänyt irtisanomispäivää, vakuutus lakkaa
olemasta voimassa päivänä, jona irtisanomisilmoitus luovutetaan tai lähetetään
vakuutusyhtiölle.

3.7.2

Vakuutusyhtiön irtisanominen

Vakuutusyhtiöllä on oikeus irtisanoa vakuutuksen voimassaolo sen vakuutuskauden
päättyessä, jos se on perusteltua hyvän vakuutustavan mukaisella syyllä. Ilmoitus
irtisanomisesta lähetetään vakuutuksenottajalle viimeistään yksi kuukausi ennen kyseisen
vakuutuskauden päättymistä.
Vakuutusyhtiöllä on oikeus irtisanoa vakuutus milloin tahansa vakuutuskauden aikana, jos:
1) joko vakuutuksenottaja tai vakuutettu on antanut virheellisiä tai puutteellisia tietoja ennen
vakuutuksen antamista ja jos vakuutusyhtiö ei olisi antanut vakuutusta, jos se olisi ollut
tietoinen todellisista olosuhteista
2) joko vakuutuksenottajan tai vakuutetun vakuutusyhtiölle sopimuksen tekohetkellä
ilmoittamissa tai vakuutussopimukseen kirjatuissa olosuhteissa on tapahtunut muutos, joka
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lisää merkittävästi riskiä ja jota vakuutusyhtiön ei voida katsoa ottaneen huomioon sopimusta
tehtäessä;
3) vakuutettu on tahallaan tai törkeän huolimattomuuden vuoksi laiminlyönyt varovaisuutta
koskevia ohjeita
4) vakuutettu on tahallaan tai törkeän huolimattomuuden vuoksi aiheuttanut
vakuutustapahtuman
5) vakuutettu on vakuutustapahtuman jälkeen vilpillisessä mielessä antanut vakuutusyhtiölle
vääriä tai puutteellisia tietoja, jotka ovat tärkeitä arvioitaessa vakuutusyhtiön vastuuta.
Saadessaan tiedon tilanteesta, joka oikeuttaa irtisanomisen, vakuutusyhtiö ilmoittaa
kirjallisesti vakuutuksen irtisanomisesta ilman aiheetonta viivytystä. Vakuutusyhtiön on
irtisanomisilmoituksessa ilmoitettava syy irtisanomiselle. Vakuutussopimus on irtisanomisen
jälkeen voimassa kuukauden ajan irtisanomisilmoituksen lähettämisestä.

4

YHTEYSTIEDOT

Arval Oy
Vakuutussopimuksen puhelintuki:
Arval - +358 9 8254 1234
Vakuutuskorvausten puhelintuki:
Arval - +358 9 8254 1234
Voit
soittaa
tähän
8-17
vuorokaudessa
palvelevaan
numeroon
ilmoittaaksesi vakuutussopimustasi koskeva korvausvaatimuksen.

Yhteystiedot
Greenvalin vakuutus DAC, Trinity Point 10-11 Leinster Street Etelä-Dublin 2
Puhelinnumero +358982541234 Avoinna työpäivinä 8-17
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5

TIETOSUOJA / HENKILÖTIETOJEN REKISTERÖINTI

Kun vakuutuksenantaja kerää henkilötietoja tämän vakuutussopimuksen nojalla,
vakuutuksenantajaa
pidetään
yleisessä
tietosuoja-asetuksessa
tarkoitettuna
rekisterinpitäjänä. (EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679 ["Yleinen tietosuojaasetus"]). Vakuutuksenantaja käsittelee henkilötietoja tietosuojailmoituksen mukaisesti,
jäljennös ilmoituksesta liitettynä tähän asiakirjaan. Jäljennös saatavana myös verkko osoitteessa
https://www.greenval-insurance.com/greenval-data-protectionnotice.Tietosuojailmoituksessa on lisätietoja siitä, mitä henkilötietoja vakuutuksenantaja voi
käyttää, mihin tarkoituksiin, kenen kanssa tietoja voidaan jakaa, kuinka kauan tietoja
säilytetään sekä liittyvät oikeudet ja miten näitä voidaan käyttää. Kysymyksiä henkilötietojen
suojaamisesta voi lähettää kirjeitse tai sähköpostitse seuraavaan osoitteeseen:
Greenval Insurance DAC
Trinity Point, 10-11 Leinster Street South
Dublin 2– Ireland
Privacy@greenval-insurance.ie
Vakuutuksenantajalla on oikeus lähestyä Office of the Data Protection vaihtaakseen
vakuutuksenottajan tietoja vastuullisen hyväksymispolitiikan, riskienhallinnan ja petosten
torjunnan yhteydessä. Verkkosivusto Office of the Data Protection Ombusdam ja kopio sen
tietosuojailmoituksesta löytyy linkistä https://tietosuoja.fi/en/forms.

Johtajat: François Salzedo (ranskalainen), Derek Kehoe, Paul Duffy, Olivier Mantoulan (ranskalainen), David Guest, Remi
Esclattier (ranskalainen) Sääntömääräinen kotipaikka: Trinity Point, 10-11 Leinster Street South, Dublin 2. Yritysnumero:
432783 Irlannin keskuspankin sääntelemä

29 (31)

Henkilörekisteritietojen tarkastus- ja oikaisupyyntö

5.1

Täytä tämä lomake ja lähetä se Greenvalin tietosuojavaltuutetulle :
• Postitse osoitteeseen: Greenval Insurance DAC, Trinity Point, 10-11 Leinster Street South, Dublin 2,
Irlanti
tai
• Sähköpostitse osoitteeseen privacy@greenval-insurance.ie
Lisää skannattu / kopioitu kuva henkilötodistuksesta tunnistamistarkoitusta varten.
OMAT TIETONI

[Etunimi]

[Sukunimi]

[Työn sähköpostiosoite]

[Sähköpostiosoite, johon haluat ottaa yhteyttä]

TUNNISTUSTIEDOT

[Asuinmaani]

[Kansallisuus]

[Rekisterinumero]

PYYNTÖNI
HALUAN KÄYTTÄÄ SEURAAVIA OIKEUKSIA

☐Pääsy: voit saada haltuusi tietoja henkilötietojesi käsittelystä sekä kopion kyseisistä henkilötiedoista.
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☐Oikaiseminen:

jos

henkilötietosi

vaikuttavat

virheellisiltä

tai

epätarkoilta,

voit

pyytää

tällaisten

henkilötietojen korjaamista tarpeen mukaan.
☐Poistaminen: voit vaatia henkilötietojesi poistamista lain sallimissa määrin.
☐Rajoittaminen: voit pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.
☐Vastustaminen:
perusteella.

voit

Sinulla

vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen tilanteeseesi liittyvällä
on

absoluuttinen

oikeus

vastustaa

henkilötietojesi

käsittelyä

suoramarkkinointitarkoituksiin, mukaan lukien tällaiseen suoramarkkinointiin käytetty profilointi.
☐Suostumuksen peruminen: jos olet antanut suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn, sinulla on oikeus
perua suostumuksesi milloin tahans.
☐Tietojen siirtäminen: silloin, kun se on lakisääteisesti ja teknisesti mahdollista, sinulla on oikeus pyytää
hallussamme olevien henkilötietojesi palauttamista sinulle tai siirtämistä kolmannelle osapuolelle.
HUOMAUTUKSET
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