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LIIKENNEVAKUUTUS
LIIKENNEVAKUUTUKSEN EHDOT NRO 09-2020
Nämä vakuutusehdot ja mahdolliset myöhemmät muutokset muodostavat vakuutuksenantajan
(jäljempänä "vakuutusyhtiö") ja vakuutuksenottajan välisen vakuutussopimuksen.
Näiden vakuutusehtojen lisäksi sovelletaan Suomen lain, erityisesti vakuutussopimuslain
(543/1994), liikennevakuutuslain (259/1959) ja liikennevakuutusasetuksen (324/1959),
säännöksiä.
1.1

Vakuutusehtojen soveltamisala

Vakuutusehdot koskevat yksityishenkilöä, joka
käyttämälleen yksittäiselle moottoriajoneuvolle.
1.2

on

ottanut

vakuutuksen

liikenteessä

Vakuutuksen voimassaoloaika

Moottoriajoneuvon vakuuttamiseksi myönnetty liikennevakuutus on voimassa kaikissa
Euroopan talousalueen (ETA) jäsenvaltioissa. Vihreän kortin yleissopimuksen jäseninä
olevissa ETA-alueeseen kuulumattomissa maissa liikennevakuutus on voimassa yleisenä
vastuuvakuutuksena vakuutuksenantajan myöntämän vihreän kortin perusteella tai ilman
vihreää korttia, jos vihreää korttia ei tarvita, pois lukien Iran, Kosovo, Kyproksen pohjoisosa,
Marokko, Tunisia ja Vuoristo-Karabah. Korvaus näissä valtioissa tapahtuvista
tieliikenneonnettomuuksista määräytyy kyseisen maan lainsäädännön mukaisesti. Kuljettajan
on ilmoitettava Arval Oy:lle etukäteen, jos ajoneuvolla ajetaan Suomen ulkopuolella.
Enimmäisaika, jonka ajoneuvolla saa ajaa Suomen ulkopuolella, on 90 peräkkäistä päivää.
1.3

Vakuutuksen sisältö

Liikennevakuutus kattaa henkilövahingot ja omaisuusvahingot, jotka aiheutuvat
moottoriajoneuvon käytöstä Suomen liikenteessä, kuten liikennevakuutuslaissa säädetään.
Vakuutus kattaa myös vakuutettujen moottoriajoneuvojen aiheuttamat liikenneonnettomuudet
toisessa ETA-valtiossa näissä maissa voimassa olevan tieliikenneonnettomuuksien
korvauslainsäädännön mukaisesti tai Suomen liikennevakuutuslain mukaisesti, jos sen nojalla
tarjottu kattavuus on parempi. Vastaavasti liikennevakuutus kattaa vakuutettujen aj oneuvojen
aiheuttamat tieliikenneonnettomuudet suoraan ETA-valtiosta toiseen ETA-valtioon
kuljettaessa, jos matka tehdään vihreän kortin yleissopimuksen jäsenyyttä vailla olevien
maiden kautta.

1.4

Vakuutuksenottajan velvollisuus luovuttaa tietoja

Ennen vakuutussopimuksen tekemistä vakuutuksenottajan ja vakuutetun on annettava oikeat
ja täydelliset vastaukset vakuutusyhtiön kysymyksiin, joilla voi olla merkitystä vakuutusyhtiön
vastuun arvioinnissa.
Lisäksi vakuutuksenottajan ja vakuutetun on koko vakuutuskauden ajan korjattava ilman
aiheetonta viivytystä vakuutusyhtiölle annetuissa tiedoissa havaitsemansa virheet tai puutteet.
Suomen lainsäädännön mukaan vakuutusyhtiöllä on oikeus periä takautuvasti korkeampi
vakuutusmaksu, jos vakuutuksenottaja ei noudata ilmoitusvelvollisuuttaan. Vakuuttajalla on
myös oikeus irtisanoa vakuutus, jos vakuutuksenottajaksi on rekisteröity väärä henkilö.
1.5

Olosuhteiden muutokset vakuutuskaudella

Vakuutuksenottajan on ilmoitettava vakuutusyhtiölle kaikista vakuutuskaude n aikana
tapahtuvista vakuutussopimuksen tekohetkellä ilmoitettuja olosuhteita tai sopimukseen
kirjattua tilannetta koskevista muutoksista, jotka suurentavat olennaisesti riskiä ja joita
vakuutusyhtiön ei voida katsoa voineen ottaa huomioon sopimuksen tekohetkellä.
Vakuutuksenottajan on ilmoitettava kuvatunlaisesta muutoksesta vakuutusyhtiölle kuukauden
kuluessa uusimman vuosittaiskirjeenvaihdon vastaanottamisesta, jos se on tapahtunut
muutoksen jälkeen. Vuosittaiskirjeenvaihdossa vakuutusyhtiö muistuttaa vakuutuksenottajaa
tästä velvoitteesta.
1.6

Vakuutusyhtiön vastuun alkaminen

Ellei vakuutuksenottajan kanssa erikseen sovita tietystä ajankohdasta, vakuutusyhtiön vastuu alkaa,
kun vakuutusyhtiö tai vakuutuksenottaja on toimittanut tai lähettänyt toisen sopimuspuolen tekemän
tarjouksen hyväksynnän. Vakuutusyhtiön vastuun alkamista ei voida siirtää tästä päivästä eteenpäin
millään sopimuksella.
Jos vakuutuksenottaja on toimittanut tai lähettänyt vakuutusyhtiölle kirjallisen
vakuutustarjouksen, ja jos on selvää, että vakuutusyhtiö olisi hyväksynyt ehdotuksen,
vakuutusyhtiön vastuu kattaa myös tarjouksen toimittamisen tai lähettämisen jälkeisen
vakuutustapahtuman.
Vakuutuksenottajan vakuutusyhtiön edustajalle toimittama tai lähettämä vakuutustarjous tai
hyväksyntä katsotaan vakuutusyhtiölle toimitetuksi tai lähetetyksi.
Jos näyttöä toimitus- tai lähetyshetkestä ei ole, sen katsotaan tapahtuneen klo 24.00.
Erityisistä syistä, kuten vakuutuksenottajan historia vakuutusmaksujen laiminlyöjänä,
vakuutuksenantajan vastuu alkaa vasta ensimmäisen vakuutuskauden vakuutusmaksun
maksamisen jälkeen.

1.7

Vakuutuksen kesto ja voimassaolo

Vakuutukset ovat voimassa yhden vakuutuskauden kerrallaan, ja ne uusitaan automaattisesti, ellei
vakuutuksenottaja niitä irtisano. Vakuutus on voimassa, kunnes ajoneuvon omistajan tai haltijan

vakuutusvelvoite päättyy, vaikka vakuutusmaksua ei olisi maksettu eräpäivään mennessä.
Ensimmäinen vakuutuskausi voi olla enintään 13 kuukautta ja seuraavien peräkkäisten
vakuutuskausien on oltava 12 kuukautta kukin.

1.8

Vakuutusmaksut

Vakuutusmaksu lasketaan vakuutusyhtiön liikennevakuutuslain 20 §:n mukaisesti soveltaman
vakuutusmaksun perusteella. Tässä laissa säädetään, että vakuutusmaksuja laskettaessa
vakuutusyhtiöiden edut voidaan turvata, siten että vakuutusmaksut ovat kohtuullisessa suhteessa
vakuutuksista aiheutuviin kustannuksiin ja yleensä suurempia vakuutuksille, joista on maksettu
korvausta.
Vakuutusmaksu voidaan asettaa eri tasoille eri vakuutuksenottajaryhmille käyttämällä kunkin
ryhmän tappioriskiä vastaavaa vakuutusmaksuperustetta. Vakuutusyhtiö pidättää itsellään oikeuden
muuttaa vakuutusmaksua uuden vakuutuskauden alkaessa jäljempänä osiossa 1.13 määritellyistä
syistä.

1.9

Tietojen tallennus ja siirto

Vakuutusyhtiö säilyttää tietoja korvauksista ja vakuutuksen voimassaolosta viiden vuoden ajan
vakuutuksen irtisanomisesta, jotta korvaushistoriatiedot voidaan tarvittaessa antaa
vakuutuksenottajalle ja siirtää hänen suostumuksellaan toiselle vakuutuksenantajalle, elleivät
vakuutuksenottaja ja vakuutuksenantaja toisin sovi.
Tietosuojaan liittyvät kyselyt pyydetään lähettämään sähköpostiosoitteeseen info@ greenvalinsurance.ie tai
Osoitteeseen Trinity Point 10-11 Leinster Street South, Dublin 2

1.10

Vakuutusmaksun maksaminen

Vakuutusmaksu on maksettava kuukauden kuluessa päivästä, jona vakuutusyhtiö lähetti
vakuutuksenottajalle vakuutusmaksun velkasitoumuksen. Ensimmäistä maksua ei kuitenkaan
tarvitse suorittaa ennen vakuutusyhtiön vastuun alkamista, eikä myöhempiä maksuja tarvitse
suorittaa ennen sovitun vakuutus- tai maksukauden alkua. Kohdan 1.6 §:n 5 momentissa
tarkoitetut tilanteet ovat poikkeus tähän sääntöön, koska niissä tilanteissa vakuutusmaksun
maksaminen on edellytys vakuutuksenantajan vastuun alkamiselle. Tämä kirjataan
vakuutusmaksun veloitusilmoitukseen.
Jos vakuutuksenottajan maksu ei riitä kattamaan kaikkia vakuutusyhtiölle maksettavia
vakuutusmaksuja, vakuutuksenottajalla on oikeus päättää, mihin vakuutusmaksuihin maksu
käytetään.

Vakuutuksenottaja voi
vakuutusasiamiehelle.
1.11

vapautusvaikutuksella

maksaa

vakuutusmaksut

vakuutusyhtiön

Vakuutusmaksun viivästyminen

Eräpäivänä maksamatta olevista vakuutusmaksuista peritään korkolain mukaan vuotuinen
viivästyskorko. Vakuutusmaksut, mukaan lukien viivästyskorot, peritään takaisin ilman
tuomioistuimen tuomiota tai päätöstä verojen ja maksujen takaisinperintää koskevia
säännöksiä noudattaen.
Ennen täytäntöönpanotoimenpiteiden aloittamista vakuutuksenottajalle on toimitettava tieto
maksettavan vakuutusmaksun määrästä ja perustasta sekä ilmoitettava, että täytäntöönpano
alkaa, ellei vakuutuksenottaja kiistä maksuvelvollisuutta kirjallisesti 14 päivän kuluessa
ilmoituksen
lähettämisestä.
Jos
vakuutuksenottaja
kiistää
maksuvelvollisuuden,
täytäntöönpanotoimenpiteet voidaan aloittaa ainoastaan tuomioistuimen päätöksellä.

1.12
(a)

Vakuutusmaksun palautus
Ajoneuvojen poistaminen liikenteestä

Vakuutuksenottajalla on oikeus vakuutusyhtiön soveltamien kriteerien mukaiseen
vakuutusmaksun palautukseen ajanjaksoiksi, jolloin ajoneuvo ei vakuutusyhtiölle annetun
ennakkoilmoituksen mukaan ole liikenteessä. Tämä käyttämättömyysjakso on ilmoitettava
etukäteen laissa säädetyllä tavalla.

Jos ajoneuvoa käytetään käyttämättömyysjakson aikana, vakuutuksenottaja on velvollinen
maksamaan vakuutusyhtiölle vakuutusmaksun, joka on kolme kertaa se vakuutusmaksu, jota
ajoneuvoon sovellettaisiin, jos sen ilmoitettaisiin olevan käytössä. Tämä kolminkertainen
vakuutusmaksu koskee aikaa käyttämättömyysjakson alkamispäivästä viimeiseen päivään, jona
ajoneuvoa
käytettiin
liikenteessä
käyttämättömyysjakson
alkamisen
jälkeen.
Käyttämättömyysjakson ajaksi ajoneuvo on varastoitava Arval Oy:n tiloihin.
(b)

Vakuutusmaksun palautus vakuutuksen päättyessä

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

Vakuutusmaksun palautusta koskevat yleiset säännökset

Palautettava palkkio on 1/360 vuosimaksusta jokaiselta päivältä.

Palkkiota ei kuitenkaan palauteta erikseen, jos palautettava palkkio on alle 8 euroa.

Jos vakuutusmaksun palautus viivästyy, vakuutusyhtiön on korkolain mukaisesti maksettava
viivästyneestä summasta vuotuinen viivästyskorko. Viivästyskoron maksuvelvollisuus alkaa,
kun on kulunut kuukausi siitä, kun vakuutusyhtiö on saanut selvityksen oikeudesta hyvitykseen.
1.13

Sopimusehtojen muuttaminen uuden vakuutuskauden alkaessa

Vakuutusyhtiöllä on oikeus muuttaa vakuutusehtoja, vakuutusmaksuja ja muita sopimusehtoja,
kun uusi vakuutuskausi alkaa, seuraavista syistä:



uusi tai tarkistettu lainsäädäntö tai viranomaisten antamat määräykset



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

Lisäksi vakuutuksenantajalla on oikeus tehdä ehtoihin vakuutuksen pääsisältöön
vaikuttamattomia vähäisiä muutoksia.
Vakuutusyhtiöllä on oikeus mukauttaa vakuutusmaksuja vakuutuksia ja korvauksia koskevien
tilastojen perusteella liikennevakuutuslain 20 §:n 2 momentissa tarkoitettujen etujen
turvaamiseksi siten, että vakuutusmaksut ovat kohtuullisessa suhteessa vakuutuksesta
aiheutuviin kuluihin. Korvaus- ja kulutasoissa tapahtuneista muutoksista johtuvia tarkistuksia
ja alla mainituista syistä johtuvia muutoksia voidaan myös tehdä.
Menetys-, vahinko- tai loukkaantumisriskin mukaisia erilaisia vakuutusmaksukriteerejä
soveltamalla vakuutusmaksut voidaan määrittää eri tavoin eri vakuutuksenottajaryhmille.
Käytänteitä ja korvauksia koskevien tilastojen perusteella määrityskriteerit ja vakuutusmaksu
voidaan mukauttaa vastaamaan menetys-, vahinko- tai loukkaantumisriskiä.
Jos vakuutusyhtiö muuttaa vakuutussopimusta edellä kuvatulla tavalla, se lähettää
vakuutuksenottajalle ilmoituksen vakuutusmaksuun tai muihin sopimusehtoihin tehdyistä
muutoksista yhdessä vakuutusmaksua koskevan veloitusilmoituksen kanssa. Ilmoituksessa
huomautetaan myös, että vakuutuksenottajalla on oikeus irtisanoa vakuutus. Muutos tulee
voimaan seuraavan vakuutuskauden alusta, kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä.

1.14

Liikennevakuutuksen päättyminen

1.14.1

Vakuutuksenottajan oikeus irtisanoa vakuutus

Vakuutuksenottaja voi irtisanoa liikennevakuutuksen milloin tahansa vakuutuskauden aikana. Jos
vakuutuksenottajan velvollisuus vakuuttaa ajoneuvo ei kuitenkaan ole päättynyt, hän voi irtisanoa
vakuutuksen vasta, kun on ottanut kyseiselle ajoneuvolle uuden vakuutuksen jostain toisesta
vakuutusyhtiöstä tai ajoneuvo on varastettu ja vakuutuksenottaja on ilmoittanut varkaudesta poliisille
ja vakuutusyhtiölle.
Vakuutuksen irtisanominen tehdään vakuutusyhtiölle lähetettävällä kirjallisella ilmoituksella.

1.14.2
Vakuutus

Päättyminen ilman erillistä ilmoitusta
päättyy

ilman

kirjallista

ilmoitusta,

jos

Suomen

liikenne-

ja

viestintävirasto,

liikennevakuutuskeskus tai joku toinen vakuutusyhtiö toimittaa vakuutusyhtiölle ilmoituksen
seuraavista muutoksista:

1. Ajoneuvo on poistettu pysyvästi liikennekäytöstä;
2. Ajoneuvon omistus tai haltijuus on siirretty uudelle omistajalle tai haltijalle, joka on muu
kuin vakuutuksenottajan kuolin- tai konkurssipesä;
3. Ajoneuvon haltijuus palautetaan ajoneuvon omistajalle tai siirretään uudelle haltijalle, jos
ajoneuvon haltija on ollut ainoa vakuutuksenottaja; tai
4.

Vakuutus on otettu jostain toisesta vakuutusyhtiöstä.
Kun vakuutus päättyy vakuutetun ajoneuvon siirryttyä uudelle omistajalle, joka on muu kuin
vakuutuksenottaja, tai kun ajoneuvon rekisteröity haltija on vakuutuksenottaja, ajoneuvon
haltijuus muuttuu tai ajoneuvo palautuu omistajalle, vakuutus kattaa myös ne menetykset,
vahingot ja loukkaantumiset, jotka tapahtuvat seitsemän päivän kuluessa omistajuuden
siirrosta, haltijuuden vaihtumisesta tai ajoneuvon palautumisesta omistajalle, ellei uusi
omistaja tai haltija ole ehtinyt ottaa vakuutusta tuona aikana. Määräaikojen laskemisesta
annettua lakia sovelletaan vakuutusyhtiön vastuuseen liikenneonnettomuuksista
päättyneiden vakuutusten mukaan.

1.15

Vakuutusyhtiön takautumisoikeus

Jos vakuutusyhtiö on maksanut korvausta vahingon kärsineelle osapuolelle, vahingon kärsineen
osapuolen oikeus vaatia korvausta kolmannelta osapuolelta siirtyy vakuutusyhtiölle.
Jos kolmas osapuoli kuitenkin on jokin seuraavista:
- yksityishenkilö
- työntekijä,
- virkamies tai muu vastaava henkilö,
- ajoneuvon omistaja, haltija, kuljettaja tai matkustaja,
Oikeus vaatia korvausta siirtyy kuitenkin vain, jos kolmas osapuoli aiheutti vakuutustapahtuman
tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta. Myös siinä tapauksessa, että kuljettaja aiheutti
menetyksen tai vahingon ajaessaan ajoneuvoa liikennevakuutuslain 48 §:n 1 alakohdassa
tarkoitetuissa olosuhteissa.

1.16

Toimenpiteet onnettomuuden sattuessa

Vakuutuksenottajan
on
viipymättä
ilmoitettava,
mikäli
mahdollista,
asianmukaisella
vaatimuslomakkeella, tieliikenneonnettomuudesta kirjallisesti vakuutusyhtiön korvausedustajalle
heti kun vakuutuksenottajalle ilmoitetaan vahingonkorvaukseen mahdollisesti johtavasta

onnettomuudesta. Vakuutuksenottajalla on velvollisuus toimittaa korvausedustajalle kaikki
vaatimuksen käsittelyyn tarvittavat tiedot ja asiakirjat.
Jos korvausvaatimus nostetaan vakuutuksenottajaa tai muuta vahinkotapauksessa mukana ollutta
osapuolta vastaan, se on välitettävä vakuutusyhtiölle.

1.17

Vakuutusvaateen tietojen käsittely

Vakuutusyhtiö välittää
tapausrekisteriin.

tiedot

sille

ilmoitetuista

tapauksista

vakuutusyhtiöiden

yhteiseen

Samalla vakuutusyhtiö tarkistaa muille vakuutusyhtiöille ilmoitetut tapaukset. Näiden vain
korvausvaatimusten käsittelyssä käytettävien tietojen avulla pyritään torjumaan vakuutuspetoksia.

2. KASKOVAKUUTUS

KASKOVAKUUTUKSEN EHDOT NRO 09-2020
Nämä vakuutusehdot, vakuutussopimus ja kaikki edellä mainittuihin tehdyt muutokset ovat
yhdessä osa vakuutusyhtiön kanssa tehtyä vakuutussopimusta.
Vakuutus on vakuutussopimuslain (543/1994) mukainen.
2.1

Soveltamisala

Vakuutus korvaa näissä ehdoissa määritellyt vahingot. Vakuutus koskee vakuutuksenottajaa
tai muuta vakuutussopimuksessa määriteltyä vakuutetun ajoneuvon omistajaksi Suomen
liikenne- ja viestintäviraston pitämään liikennerekisteriin (Traficom) vakuutetun ajoneuvon
omistajaksi rekisteröityä vakuutettua.
Autokorjaamoille ja muille, jotka ovat ajoneuvon haltijoita korjaus -, huolto- tai vastaavissa
tarkoituksissa, korvataan vain kuljetuksenaikaiset vahingot ja vain, jos kuljetus tapahtuu
vakuutuksenottajan edun mukaisesti; ja vahinkoa ei korvata autokorjaamon omalla
vakuutuksella.
2.2

Vakuutuksen voimassaoloaika

Vakuutusturva on rajoitettu Euroopan talousalueen (ETA) jäsenvaltioihin ja vihreän kortin
yleissopimuksen maihin pois lukien Iran, Kosovo, Kyproksen pohjoisosa, Marokko, Tunisia,
Turkki ja Nagorno-Karabah.
2.3

Vakuutuksen kesto

Vakuutukset ovat voimassa yhden vakuutuskauden kerrallaan ja uusitaan automaattisesti, ellei
jompikumpi osapuolista niitä irtisano, ja pysyvät voimassa, kunnes ajoneuvon omistajan tai haltijan
velvollisuus vakuuttaa ajoneuvo päättyy, vaikka vakuutusmaksua ei olisi maksettu eräpäivään
mennessä. Ensimmäinen vakuutuskausi voi olla enintään 13 kuukautta ja seuraavien peräkkäisten
vakuutuskausien on oltava 12 kuukautta kukin.
2.4

Kattavuus

1. Kaskovakuutus korvaa kaikki vakuutetulle ajoneuvolle sattuvat vahingot
samoin kuin ajoneuvon katoamisen varkauden tai ryöstön seurauksena,
lukuun ottamatta jäljempänä osiossa 2.7 lueteltuja poikkeuksia.
2. Itse ajoneuvon lisäksi vakuutus kattaa vuokrasopimuksessa määritellyt
kiinteästi asennetut laitteet ja lisävarusteet, ks. kuitenkin jäljempänä osio 2.7

e). Tällaiset laitteet ja tarvikkeet poistetaan suhteellisesti ajoneu vosta
tehtäviin poistoihin nähden.
3. Vakuutuksenottajalla on oikeus vakuutusyhtiön soveltamien kriteerien
mukaiseen vakuutusmaksun palautukseen ajanjaksoiksi, jolloin ajoneuvo ei
vakuutusyhtiölle annetun ennakkoilmoituksen mukaan ole liikenteessä.
Aikana, jona ajoneuvo on poissa liikenteestä, vakuutukseen sisältyy edelleen
omaisuusvahinko, joka ei liity liikennekäyttöön, kuten tulipalo, varkaus ja
ilkivalta.
2.5

Käyttöön liittyvät katteen rajoitukset

Liikennevakuutusta lukuun ottamatta tämä vakuutus ei kata vahinkoa tai korvausvastuuta
vahingosta, joka sattuu suunnistus-, tarkkuus-, säästö- tai nopeusajotapahtumassa tai
ajoharjoittelussa tai tällaisia tarkoituksia varten suljetulla radalla tai alueella tapahtuvassa
ajossa.
Tämä vakuutus korvaa vahingon, joka aiheutuu ajoharjoittelusta (esim. liukkaan kelin
ajoharjoittelu, käsittelyajo, ajo-opettelu), joka tapahtuu Suomen toimivaltaisen viranomaisen
hyväksymillä ja tällaisiin tarkoituksiin suljetuilla alueilla, edellyttäen, että ajo tapahtuu
valtuutetun ajotarkastajan, autoilujärjestön tai vastaavan asiantuntijan ohjeiden mukaan ja
liittyy ajokortin saamiseen.
2.6

Yleiset poissulkemiset

2.6.1

Poissuljetut ajoneuvot

A) Ellei toisin ole erikseen sovittu, tämä vakuutus ei kata seuraavia ajoneuvoja:
a.

Ajoneuvot lentokentän tiloissa, lukuun ottamatta ajoneuvoja alueilla, joihin yleisöllä on
ajoneuvoilla vapaa pääsy, ja lukuun ottamatta julkisia ajoneuvoja, jotka saapuvat vain
tilapäisesti jakelua tai muuta toimitusta varten, kaikki vahingot, jotka suoraan tai
epäsuorasti liittyvät ilma-aluksiin, suljetaan pois

b.

Kilpa-, ralli- ja/tai nopeuskokeisiin osallistuvat ajoneuvot

c.

Kisko-, ilmatyyny- tai vastaavat ajoneuvot.

d.

Ajoneuvot, joita ei ole suunniteltu kovalla, kuivalla maalla ("terra firma") ajoa varten.

e.

Bussit, joissa on vähintään 10 paikkaa, linja-autot, raitiovaunut ja ajoneuvot, joita käytetään
matkustajien kuljetukseen maksua vastaan

f.

Ajoneuvot, jotka on erityisesti suunniteltu tai mukautettu sotilas- ja/tai
täytäntöönpanokäyttöön

g.

Julkiset pelastuspalveluajoneuvot

B) Lisäksi, ellei nimenomaisesti ole toisin sovittu, vakuutus ei kata sellaisen ajoneuvon
omistusta, huoltoa ja/tai käyttöä, jonka pääasiallinen käyttö on
a.
Erittäin räjähtävien aineiden, kuten nitroglyseriinin, dynamiitin ja/tai muiden
vastaavien räjähteiden kuljetus
b.
Palavien nesteiden irtotavarakuljetukset (säiliöauton käyttö polttoöljyn kuljetukseen
ei ole poissuljettu)
c.
Kemikaalien tai kaasujen kuljetus nestemäisessä, puristetussa ja/tai kaasumaisessa
muodossa

2.6.2

d.

Matkustajien kuljettaminen vuokraa vastaan

e.

Lyhytaikainen vuokraus, korvaavia ajoneuvoja lukuun ottamatta

f.

Käyttö urakoitsijoiden koneina ja laitteina muualla kuin yleisillä teillä
Poissuljetut vahingot

Tämä vakuutus ei myöskään korvaa vahinkoja, jotka johtuvat seuraavista tai liittyvät niihin:
a.

Sota, sisällissota, kapina ja/tai vallankumous, paitsi jos se on tarpeen voimassa olevien
lakien ja/tai asetusten vaatimusten täyttämiseksi maissa, joissa alkuperäiset
vakuutussopimukset ovat voimassa

b.

Terroriteko riippumatta mistään muusta vahinkoon samanaikaisesti tai missä tahansa
muussa järjestyksessä johtavasta syystä tai tapahtumasta, paitsi jos toimivaltainen
tuomioistuin on katsonut vastuun olevan alkuperäisen vakuutuksen ja/tai alkuperäisten
vakuutusten tai niihin myöhemmin tehtyjen muutosten tai niiden seuraajien nojalla olemassa,
sikäli kuin on tarpeen täyttää voimassa olevien lakien ja/tai asetusten vaatimukset maassa,
jossa vakuutukset ovat voimassa tai vaihtoehtoisen sovellettavan lainsäädännön
vaatimukset alueella, jolla vahinko tapahtuu.

c.

Jonkin ydinpolttoaineen tai ydinpolttoaineen poltossa syntyvän ydinjätteen ionisoiva säteily
tai radioaktiivisuus, minkä tahansa räjähtävän ydinkokoonpanon tai sen ydinosan
radioaktiiviset, myrkylliset, räjähtävät tai muut vaaralliset ominaisuudet, ja yleisesti
ydinenergiariskit ydinenergiariskilausekkeen (sopimus) NMAS 1975a mukaisesti, lauseke
saatavana pyynnöstä.

d.

Takautuva suoja tunnetuille vahingoille ja vahinkosalkun siirroille.

e.

Maanjäristys tai muu luonnononnettomuus/-katastrofi.

f.

Rikosoikeudenkäyntiin liittyvät kulut, mukaan lukien vakuutetulle määrätyt sakot.

g.

Mikä tahansa kaupan tai liiketoiminnan yhteydessä kuljetetun tavaran hävikki,
vahingoittuminen tai niihin liittyvä korvausvastuu yrityksen vakuuttamissa ajoneuvoissa
(kuljetusvastuu)

2.7
1.

Erityiset poissulkemiset
Tämä vakuutus ei kata
(a)

Yksinomaan ajoneuvon mekaanisista/elektronisista osista (esim. Moottori,
vaihteisto ja ohjauslaitteisto) aiheutuvaa vahinkoa, paitsi jos tällainen
vahinko johtuu tulipalosta, salamaniskusta, räjähdyksestä, varkaudesta,
ryöstöstä tai ilkivallasta tai jos se on tapahtunut kuljetuksen aikana toisella
kuljetusvälineellä tai sen avulla.
(b) Ajoneuvolle tai sen osille käsittelyn tai korjauksen aikana tai yhteydessä
aiheutunutta vahinkoa, paitsi jos vahinko johtuu ajamisesta, tulipalosta tai
putoamisesta ajoneuvon purkamisenaikaisen noston yhteydessä.
(c) Lastattavien tai lastista purettavien tai kuljetettujen tavaroiden ajoneuvolle
aiheuttamaa vahinkoa.
(d) Sään (esim. korroosio, ruoste ja pakkasen aiheuttama halkeaminen)
ajoneuvolle aiheuttamaa vahinkoa, ja ajoneuvon käytön aiheuttamaa
heikkenemistä, mukaan lukien kuluminen, kiveniskemät maalipintaan,
naarmut ja vastaavat.
(e) Varusteita, jotka eivät ole ajoneuvon vakiovarusteita, esim. työkalut ja
erikoisvarusteet, riippumatta siitä, sisältyvätkö ne vuokrasopimukseen.
(f)
Suunnittelu-, rakenne- tai valmistusvirheestä johtuvaa vahinkoa.
(g) Veden, nesteiden, öljyn tai polttoaineen puutteesta johtuvaa vahinkoa.
(h) Sähkökäyttöisten ajoneuvojen elektronisesta järjestelmästä aiheutuvaa
vahinkoa.
(i)
Polttoainevarkautta
tai
varkauden
yhteydessä
tapahtuvaa
polttoaineenkulutusta.
(j)
Kulumisesta tai huollon puutteesta johtuvaa vahinkoa.
(k) Tahallisesti aiheutettua vahinkoa. Jos vakuutettu on aiheuttanut
vakuutustapahtuman törkeästä huolimattomuudesta, vakuutetulle
maksettavaa korvausta voidaan vähentää tai se voidaan evätä.
(l)
Vahinkoa, joka johtuu siitä, että ajoneuvon käyttäjä oli alkoholin tai
huumeiden vaikutuksen alainen.
(m) Vahinkoa, jonka tapahtumishetkellä ajoneuvoa käytti henkilö, jolla ei ollut
lakisääteistä ajolupaa, ks. kuitenkin jäljempänä kohta 2.
(n) Vahinkoa, jonka tapahtumahetkellä ajoneuvossa oli vika, jolloin sen käyttö
ei ollut vastuullista, ks. kuitenkin jäljempänä kohta 2. Ajoneuvon ja kaikkien
varusteiden on aina oltava tieliikennelain sekä muiden sääntöjen ja
määräysten mukaisia.
(o)
Sijaisajoneuvon lainaamiseen tai vuokraamiseen liittyviä kuluja, ja
ajoneuvon haltijuuden menetystä korjausajalta tai vastaavalta.
2.

Siinä tapauksessa, että edellä kohdan 1 alakohdissa k, l, m ja n mainittuun vahinkoon ei
ole syypää vakuutuksenottaja, vakuutuksenottajan puoliso/kumppani tai rekisteröity
haltija, silloin vakuutettu kuuluu vakuutuksen piiriin edellytyksellä, että vakuutuksenottaja
ei tiennyt eikä hänen olisi tarvinnut tietää kuvatuista olosuhteista. Jos vakuutusyhtiö on
velvollinen korvaamaan vahingon, vakuutusyhtiö käynnistää korvauksenhakumenettelyn
vahinkovastuussa olevaa vastaan.

2.8

Oma vastuu

2.8.1
Ylijäämät
Kaskovakuutukseen sovelletaan vakuutetun ajoneuvon vakuutusylijäämää (omavastuu). Katso
vakuutussuunnitelmasta kaikki tähän vakuutukseen sovellettavat ylijäämät.

2.8.2

Ylijäämien palautus

Vakuutuksenottajan on vakuutusyhtiön pyynnöstä viipymättä korvattava kaikki vakuutusyhtiön
maksamat ylijäämät.
2.9

Korvaus

Vakuutusyhtiö voi korvata vaurion joko maksamalla rahallisen korvauksen tai korjauttamalla
ajoneuvon.
Jos vakuutusyhtiö päättää korvata vahingot käteissummalla ja ajoneuvo menetetään kokonaan
(lunastus), se voi joko päättää vaatia lunastetun ajoneuvon ja/tai minkä tahansa vakuutukseen
kuuluvan lisälaitteen omistusta tai myydä ne vakuutetun edustajana ja vaatia myyntituloja.
2.10

Rahallinen korvaus

Jos (a) vakuutusyhtiö hyvittää vahingon rahallisesti tai (b) ajoneuvoa (tai sen osia) ei
varkauden tai ryöstön seurauksena löydy 4 viikon kuluessa siitä, kun vakuutusyhtiö vastaanotti
kirjallisen korvausilmoituksen, korvaus vahvistetaan määrään, jok a vastaa samanlaisessa
tilassa, kunnossa ja iässä olevan ajoneuvon (tai sen osien) tavanomaista käteisostohintaa.
Rahallinen korvaus ei kuitenkaan voi ylittää vakuutussummaa, joka normaalisti vastaa
vakuutetun ajoneuvon ostohintaa.
2.11

GAP

GAP-vakuutusturva koskee
vakuutuksenottajalle.

Arval

Oy:n

omistamia

ajoneuvoja,

jotka

on

vuokrattu

Sen estämättä, mitä muissa korvauksia koskevissa osioissa ja erityisesti osiossa 2.10
esitetään, lunastuskorvaus vastaa vähintään vuokra-yhtiön kanssa suoritettavaa
maksusummaa (jäännösarvo), Arval Oy:n ja vakuutuksenottajan välisen vuokrasopimuksen
mukaisesti.

2.12

Kuljetuskustannukset

Jos ajoneuvolle tapahtuu vakuutuksen piiriin kuuluva vahinko, vakuutusyhtiö korvaa tarvittavat
kuljetuskustannukset lähimpään vakuutusyhtiön hyväksymään korjaamoon, jos kuljetus
vaaditaan ajoneuvolle aiheutuneiden vahinkojen laajuuden vuoksi.
Jos varastettu ajoneuvo löydetään, vakuutusyhtiö korvaa tarvittavat kuljetuskulut sen
toimittamiseksi vakuutuksenottajan Suomessa olevaan osoitteeseen.
Kuljetuskulut eivät kuulu vakuutuksen piiriin, jos ne katetaan toisella vakuutuksella,
sopimuksella tai vastaavalla.
2.13

Korjaus

Vakuutusyhtiöllä on oikeus määrätä käytettäväksi tiettyä korjaamoa tai korjaamoverkostoa.
Ajoneuvot on korjattava mahdollisuuksien mukaan.
Vakuutusyhtiö ei korvaa korotettuja kustannuksia, jotka aiheutuvat normaalin työajan
ulkopuolella tehtävästä työstä.
Vakuutusyhtiö ei korvaa korjauksen aiheuttamaa ajoneuvon markkina-arvon laskua.
Jos korjaus johtaa ajoneuvon parantamiseen, vakuutuksenottaja vastaa kyseisestä korjauksen
osasta aiheutuvista kuluista.
2.14

Verojen ja vähennysten vaikutus korvauksiin

Verotusta säätelevät lait otetaan huomioon aina korvausta laskettaessa.
Katetut vahingot vähennetään seuraavassa järjestyksessä:
1) Mahdollisen veron määrä;
2) Mahdollinen omavastuu; ja
3) Kaikki vakuutetun kuljettajan toimintaan perustuvat vähennykset

2.15
Vakuutuksenottajan velvollisuus luovuttaa tietoja
Ennen vakuutussopimuksen tekemistä vakuutuksenottajan ja vakuutetun on annettava oikeat
ja täydelliset vastaukset vakuutusyhtiön kysymyksiin, joilla voi olla merkitystä vakuutusyhtiön
vastuun arvioinnissa.
Lisäksi vakuutuksenottajan ja vakuutetun on koko vakuutuskauden ajan korjattava ilman
aiheetonta viivytystä vakuutusyhtiölle annetuissa tiedoissa havaitsemansa virheet tai puutteet.
Vakuutuksenottajan on ilmoitettava vakuutusyhtiölle kaikista vakuutuskauden aikana
tapahtuvista vakuutussopimuksen tekohetkellä ilmoitettuja olosuhteita tai sopimukseen
kirjattua tilannetta koskevista muutoksista, jotka suurentavat olennaisesti riskiä ja joita
vakuutusyhtiön ei voida katsoa voineen ottaa huomioon sopimuksen tekohetkellä.
Vakuutuksenottajan on ilmoitettava kuvatunlaisesta muutoksesta vakuutusyhtiölle kuukauden
kuluessa uusimman vuosittaiskirjeenvaihdon vastaanottamisesta, jos se on tapahtunut
muutoksen jälkeen. Vuosittaiskirjeenvaihdossa vakuutusyhtiö muistuttaa vakuutuksenottajaa
tästä velvoitteesta.
Vakuutusyhtiön vakuutusasiamiehelle on ilmoitettava ajoneuvon vakuutuksenottajan tai
rekisteröidyn käyttäjän osoitteenmuutoksesta, vakuutetun ajoneuvon uudesta rekisteröidystä
käyttäjästä tai jos ajoneuvon käyttö muuttuu.
2.16

Vakuutusyhtiön vastuun alkaminen

Jos osapuolet eivät ole muusta alkamispäivästä sopineet, vakuutusyhtiön vastuu alkaa siitä, kun se
tai vakuutuksenottaja on toimittanut tai lähettänyt toisen osapuolen tarjouksen hyväksynnän .
Vakuutusyhtiön vastuun alkamispäivää ei voida siirtää sopimuksella aikaisempaan päivämäärään.
Jos vakuutuksenottaja on toimittanut tai lähettänyt vakuutusyhtiölle kirjallisen vakuutushakemuksen
ja jos on selvää, että vakuutusyhtiö olisi hyväksynyt hakemuksen, vakuutusyhtiö on vastuussa myös
hakemuksen toimittamisen tai lähettämisen jälkeen sattuneesta vakuutustapahtumasta.
Vakuutushakemus tai vastaus, jolla vakuutuksenottaja on toimittanut tai lähettänyt vakuutusyhtiön
edustajalle hyväksymisensä, katsotaan toimitetuksi tai lähetetyksi vakuutusyhtiölle.
Ellei ole tietoa siitä, mihin aikaan päivästä vastaus tai hakemus toimitettiin tai lähetettiin, sen
katsotaan tapahtuneen klo 12 keskiyöllä.
Erityisistä syistä, mukaan lukien vakuutuksenottajan aiempi vakuutusmaksun laiminlyönti,
vakuutusyhtiön vastuu voi alkaa vasta, kun maksu ensimmäiseltä vakuutuskaudelta on
suoritettu.
Vakuutusyhtiön
on
ilmoitettava
tämä
edellytys
kirjallisessa
vakuutusmaksulaskussaan.
2.17

Vakuutusmaksun laskeminen

Vakuutusmaksu lasketaan vakuutusyhtiön ottaman riskin perusteella; siinä otetaan huomioon
vahinkoja koskeva kehitys ja sovellettu omavastuu.

Vakuutusyhtiöllä on oikeus sovittaa vakuutusmaksu aina kunkin vakuutuskauden alussa
yleisen tai vakuutuksenottajakohtaisen erityisen vahinkosuhteen tai kustannuskehityksen
perusteella. Tämä sovittaminen on määritettävä vakuutusmaksulaskussa, ja se on ilmoitettava
vakuutuksenottajalle kuukautta ennen kunkin uuden vakuutuskauden alkamista.
Jos ajoneuvo myydään tai poistetaan rekisteristä, vakuutuksenottajan on ilmoitettava asiasta
viipymättä vakuutusyhtiön edustajalle. Jos vakuutus irtisanotaan ennen vakuutetun ajoneuvon
vakuutuskauden päättymistä, vakuutusmaksu sovitetaan suhteessa siihen.
2.18

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 vakuutusmaksukauden
tai vakuutuskauden alkamista. Edellä osion 2.16 kohdassa 5 kuvatut tilanteet, joissa
vakuutuskauden vakuutusmaksun maksaminen on ennakkoedellytys vakuutuksenantajan vastuun
syntymiselle, ovat poikkeus. Vakuutuslaskussa on oltava tätä koskeva huomautus.
Jos vakuutuksenottajan suorittama maksu ei riitä kattamaan kaikkia erääntyneitä maksuja
vakuutusyhtiölle, vakuutuksenottajalla on oikeus päättää, mitä erääntyneitä vakuutusmaksuja
maksulla maksetaan.
Vakuutuksenottaja voi
vakuutusasiamiehelle.

vapautusvaikutuksella

maksaa

vakuutusmaksut

vakuutusyhtiön

Eräpäivänä maksamatta olevasta vakuutusmaksusta peritään korkolain (633/1982) mukainen
vuotuinen viivästyskorko. Vakuutusmaksu, mukaan lukien erääntyneet korot, voidaan verojen ja
maksujen perintämenettelyn lainsäädännön mukaisesti periä takaisinperintämenettelyllä ilman
tuomioistuimen tuomiota tai päätöstä.
Ennen täytäntöönpanotoimenpiteiden käynnistämistä vakuutuksenottajalle ilmoitetaan perittävästä
maksusta ja vakuutusmaksun perusteesta sekä siitä, että täytäntöönpanotoimenpiteet
käynnistetään, ellei vakuutuksenottaja ole 14 päivän kuluessa kirjallisesti kiistänyt
maksuvelvollisuuttaan. Jos maksuvelvollisuus on kiistanalainen, täytäntöönpano edellyttää
tuomioistuimen päätöstä.
2.19

Saatavia koskeva tiedoksianto

Kaikista vakuutukseen sisältyvistä vahingoista tai vaateista on viivyttelemättä ilmoitettava
vakuutusyhtiön korvausasiamiehelle Suomessa sähköpostitse, puhelimitse tai kirjeitse.
Varkaudesta, ryöstöstä tai tulipalosta on ilmoitettava poliisille. Vakuutuksenottajan on
vaadittava syytteen nostamista tällaisesta varkaudesta tai ryöstöstä epäiltyä vastaan.
Vakuutuksenottaja / rekisteröity käyttäjä / kuljettaja ei saa ilman vakuutusyhtiön etukäteen
antamaa suostumusta tehdä sopimuksia vahingoista/korvauksista tai korjauksista. Pienet

korjaukset voidaan kuitenkin suorittaa, jos ajoneuvon käytön jatkaminen muutoin olisi laitonta
tai vastuutonta.
2.20

Vakuutusyhtiön tiedotustehtävät

Vakuutusyhtiön
on
lähetettävä
vakuutuksenottajalle
vakuutussummasta ja muista vakuutukseen liittyvistä
merkityksellisistä olosuhteista.

kerran
vuodessa
vakuutuksenottajalle

ilmoitus
ilmeisen

Vahingon satuttua vakuutusyhtiön on annettava tarvittavat tiedot osapuolelle, joka on
oikeutettu saamaan korvauksen tai etuisuuksia vakuutusyhtiöltä.
2.21

Vakuutussopimusten muuttaminen

Vakuutusyhtiöllä on oikeus muuttaa vakuutusmaksua
vakuutussopimuksen ehtoa seuraavien perusteella:

ja

mitä

tahansa

muuta

1) Uusi tai muutettu lainsäädäntö tai viranomaismääräys, tai
2) Odottamaton muutos olosuhteissa (esim. kansainvälinen kriisi, poikkeuksellinen luonnonilmiö,
suuronnettomuus)
Vakuutuksenantajalla on myös oikeus tehdä ehtoihin vakuutussopimuksen pääsisältöön
vaikuttamattomia vähäisiä muutoksia.
Vakuutusmaksulaskuun vakuutuksenantajalta vakuutuksenottajalle on liitettävä ilmoitus
vakuutusmaksuun tai muihin ehtoihin tehdyistä muutoksista. Kaikki ilmoitetut muutokset tulevat
voimaan seuraavan vakuutuskauden alkaessa, kun on kulunut kuukausi päivästä, jona
vakuutuksenantaja lähetti vakuutuksenottajalle tässä sopimuskohdassa tarkoitett uja
muuttuneita olosuhteita koskevan ilmoituksen.
Vakuutusyhtiöllä on myös vakuutuskauden aikana oikeus muuttaa maksettavaa
vakuutusmaksua ja mitä tahansa muuta vakuutusehtoa vallitsevien olosuhteiden
täyttämiseksi, jos
1) Vakuutuksenottaja tai vakuutettu ei ole noudattanut edellä osion 2.15 ensimmäisessä
kohdassa tarkoitettua ilmoitusvelvollisuutta; tai
2) Olosuhteissa, jotka vakuutuksenottaja tai vakuutettu ilmoitti vakuutusyhtiölle
vakuutussopimuksen tekohetkellä tai jotka merkittiin vakuutuskirjaan, on tapahtunut edellä
osion 2.15 kolmannessa kohdassa tarkoitettu muutos.
Kun vakuutussopimuksen tai -sopimusten muuttamisesta ilmoitetaan, ilmoituksen on aina
sisällettävä myös maininta siitä, että vakuutuksenottajalla on oikeus irtisanoa sopimus.

3 OIKEUDENKÄYNTIKULUJEN KORVAUS
3.1

Yleistä

Oikeudenkäyntikulujen korvaus korvaa vakuutetulle kaikki tarvittavat ja kohtuullisiksi
katsottavat oikeudenkäyntikulut, jotka aiheutuvat käytettäessä oikeusapua siviili - ja
rikosasioissa sekä kannekirjelmissä, jotka liittyvät moottoriajoneuvon omistajuuteen,
ajamiseen ja haltijuuteen ja joilla on yhteys osiossa 3.3 määriteltyyn vakuutustapahtumaan.
3.2

Tuomioistuimet ja voimassaoloalue

Vakuutettu voi luottaa vakuutukseen asioissa, jotka voidaan välittömästi saattaa Suomen
käräjäoikeuden tai vastaavan ulkomaisen tuomioistuimen tietoon sopimuksen
soveltamisalalta.
3.3

Vakuutustapahtumat

Vakuutustapahtuma on kiista. Kiista on syntynyt siviili- tai hallinto-oikeudessa, kun perusteet
ja rahasumman ilmoittava vaatimus on kiistetty perusteiden tai summan osalta.
Rikosoikeudellisessa merkityksessä vakuutustapahtuma toteutuu:
(1)



Vakuutetun ollessa vastaaja

kun syyttäjä nostaa vakuutettua vastaan moottoriajoneuvon tiekäytöstä johtuvan
kanteen; tai
kun vahingon kärsinyt osapuoli nostaa kanteen tai jatkaa vakuutetun syytteeseen
asettamista, kun syyttäjä on päättänyt olla syyttämättä tai on peruuttanut kanteen.
Kanne katsotaan nostetuksi, kun vahingon kärsineen osapuolen valitus on saapunut
käräjäoikeuden virkailijalle. Kanne jatkuu, kun vahingon kärsinyt osapuoli on ilmoittanut
syytteestä kirjallisesti tuomioistuimelle syyttäjän peruutettua kanteen.
(2)

Vakuutetun ollessa vahingon kärsinyt osapuoli, kun

hänen siviilioikeudellinen vaatimuksensa on perusteiden tai summan osalta kiistetty.
Vakuutustapausta koskevan kanteen tai kiistautetun vaatimuksen on perustuttava
vakuutuksen voimassaolonaikaiseen tapahtumaan, ehtoon, oikeustoimeen tai oikeuksien
loukkaamiseen.
Tapaus on yksittäinen vakuutustapaus, kun:



kaksi tai useampi tämän vakuutuksen nojalla vakuutettua on samalla puolella siviili- tai
rikosoikeudellisessa toimessa tai kannekirjelmässä; tai
vakuutetulla on vireillä useita siviili- tai rikosoikeudellisia toimia tai kannekirjelmiä, jotka
perustuvat samaan tapahtumaan, ehtoon, oikeustoimeen tai oikeuksien loukkaamiseen,
vaikka vaatimukset olisivatkin erilaiset.

3.4

Vakuutustapahtumiin liittyvät rajoitukset

Vakuutus ei kata vakuutetulle aiheutuneita kustannuksia, jos
(i)

Ei voida osoittaa, että vaatimus on kiistetty;

Asia koskee jotain muuta asiaa kuin
ammatinharjoittamisessaan,
liiketoiminnassaan
ajoneuvoon liittyvää omistusoikeutta;
(ii)

vakuutetun työssään,
tai
tulonsaannissaan

itsenäisessä
käyttämään

Asia koskee henkilöiden tai tavaroiden luvalliseen kuljetukseen tarvittavia käyttölupia
tai ilman lupaa tapahtuvaa käyttöä;
(iii)

(iv)

Asia on vakuutetulle merkitykseltään vähäinen;

Tämän vakuutuksen vakuutetuilla on toisiaan vastaan vastakanteita; vakuutus kattaa
kuitenkin vakuutuksenottajan kustannukset ja ajoneuvon kuljettajan puolustuskustannukset
moottoriajoneuvon tieliikennekäyttöä koskevissa oikeudenkäynneissä;
(v)

Syyttäjän nostama kanne koskee rattijuopumusta, törkeää rattijuopumusta,
onnettomuuspaikalta pakenemista tai ajoneuvon luovuttamista päihteiden vaikutuksen
alaiselle henkilölle;
(vi)

Syyttäjän vakuutettua vastaan nostama kanne koskee vakavaa liikenneturvallisuuden
vaarantamista tai ylinopeuden vuoksi vaarallista ajamista tai liikennerikkomusta;
(vii)

Syyttäjän vakuutettua vastaan nostama kanne koskee tahallista toimintaa tai törkeää
huolimattomuutta;
(viii)

(ix)

Asia koskee ajoneuvolla ajoa ilman voimassa olevaa ajolupaa;

(x)

Asia koskee kuljettajalle määrättyä ajokieltoa;

Asia koskee vakuutetun nostamaa siviilioikeudellista vaatimusta, joka perustuu tekoon,
josta hänet on tuomittu ja rangaistu, tai josta häntä vastaan ei ole nostettu kannetta tai häntä
ei ole tuomittu ja rangaistu asiaankuuluvien erityissäännösten perusteella. Jos
vahingonkorvausvaatimus kuitenkin perustuu tekoon, jonka vuoksi vakuutettu on tuomittu ja
rangaistu vaarallisesta ajamisesta tai liikennerikkomuksesta, korvausvaatimuksen
tekemisestä aiheutuvat kustannukset katetaan;
(xi)

(xii)

Asia liittyy konkurssiin;

Asia koskee takaisinperintämenettelyä, perintämenettelystä annetussa laissa
tarkoitettua täytäntöönpanokiistaa tai perintämenettelyyn liittyvää täytäntöönpanoa tai jossa
vakuutetulle on annettu vaatimus oikeustoimen peruuttamisesta;
(xiii)

Asia koskee yritysjärjestelyä tai yksityishenkilön velkajärjestelyä tai maanviljelijän
vapaaehtoista velkasaneerausta koskevien lakien mukaista menettelyä;
(xiv)

Asia koskee sitä, pitäisikö vakuutetun ilmoittamasta vakuutustapahtumasta syntyneet
kulut kattaa kokonaan vai osittain tällä oikeudenkäyntikulujen korvauksella; tai
(xv)

(xvi)

Asia kuullaan ryhmäkanteena.
3.5

Toimet vakuutustapahtuman jälkeen

Jos vakuutettu haluaa vaatia korvausta, hänen on ilmoitettava siitä vakuutusyhtiölle
etukäteen ennen kuin mitään oikeudenkäyntimaksuja aiheutuu.
Vakuutetun on käytettävä edustajanaan oikeudenkäyntiavustajaa tai muuta oikeusalan
ammattilaista. Korvausta ei makseta, jos vakuutettu ei käytä oikeudenkäyntiavustajaa
lainkaan tai käyttää oikeudenkäyntiavustajaa, jolla ei ole oikeustieteen kandidaatin tutkintoa
tai vastaavaa ulkomaista tutkintoa.
Oikeudenkäynnissä ja ratkaisua varten käytävissä neuvotteluissa vakuutetun on vaadittava
vastapuolelta täysi korvaus oikeudenkäyntikuluistaan.
Jos vakuutetun vastapuolelle esittämät oikeudenkäyntikulut on tuomioistuimen päätöksellä
osittain tai kokonaan hylätty, päätöksestä on valitettava vakuutusyhtiön pyynnöstä. Jos
vakuutettu ilman perusteltua syytä ei esitä korvausvaatimusta tai luopuu siitä vastikkeetta tai
kieltäytyy valittamasta tuomioistuimen asiassa tekemästä päätöksestä, korvausta voidaan
alentaa tai se voidaan evätä kokonaan vakuutuslain perusteella. Riitojen sovittelusta
tavanomaisessa tuomioistuimessa annetun lain mukaisessa sovittelumenettelyssä
(tuomioistuinsovittelu)
ei
kuitenkaan
tarvitse
vaatia
korvausta
vakuutetulle
sovittelumenettelystä aiheutuneista kuluista.
Vakuutetulla ei ole oikeutta hyväksyä kustannuksia, jotka syntyvät asiaa vakuu tusyhtiötä
sitovalla tavalla käsiteltäessä. Jos vakuutettu on maksanut itse osan oikeudenkäyntikuluista,
maksettu summa ei sido vakuutusyhtiötä oikeudenkäyntikulujen kohtuullisuutta arvioitaessa.

3.6
(I)

Korvaussäännöt
Vakuutussumma

Korvauksen enimmäismäärä tapahtumalta on kymmenentuhatta euroa (10 000 €)
(ii)

Katettavat kulut

Vakuutus kattaa vakuutetun tarvittavat ja kohtuullisiksi katsottavat oikeudenkäyntikulut
vakuutustapahtumasta seuraavasti:
(a)

Siviilikanteissa ja kannekirjelmissä

Edustajan käytöstä ja todisteiden tuottamisesta aiheutuneet kulut;

Jos asia on sovittu tuomioistuimessa, vakuutus kattaa myös, kiistassa osapuolina olevien
lukumäärän perusteella, vakuutetun osuuden maksusta sekä sovittelijan avustajan kulut; tai
Jos edellytyksenä kiistan tuomioistuinkäsittelylle on jokin tietty säädös tai päätös tehdään
jossain elimessä tai menettelyssä, kulut korvataan tämän vaatimuksen täyttymishetkestä
lukien.
Rikosasiassa

(b)

- Vakuutettu vahingon kärsineenä osapuolena
Asiamiehen käytöstä ja todisteiden tuottamisesta aiheutuvat oikeudenkäyntikulut siltä osin
kuin kuuleminen koskee jotain toista vakuutetun siviilioikeudellista vaatimusta, muuta kuin
rikoksen aiheuttamat oikeudenkäyntikulut.
- Vakuutettu vastaajana
Oikeusavustajan käytöstä ja todisteiden esittämisestä syntyneet oikeudenkäyntikulut osiossa
3.3 tarkoitetussa vakuutustapauksessa.
(c)

Valitukset ylimpään tuomioistuimeen

Jos ylimpään tuomioistuimeen tehtävää valitusta varten tarvitaan lupa, valitusmenettelystä
syntyvät kulut katetaan vain, jos lupa myönnetään.
Lisävalituskeinoihin turvautumisesta syntyvät kulut korvataan vain, jos ylin tuomioistuin
hyväksyy valituksen, kumoaa tuomion tai saattaa vanhentuneen ajanjakson uudelleen
voimaan.
(iii)

Yhteinen etu

Jos asiaan liittyy oleellisesti muita näkökohtia kuin vakuutetun oma etu tai vakuutettu
tavoittelee yhteistä etua muiden kuin tämän vakuutuksen piiriin kuuluvien vakuutettujen
kanssa, vakuutus kattaa kuluista vain sen osan, jota pidetään vakuutetun osuutena.
(iv)

Korvauksen määrä, sen laskeminen ja arvonlisävero

Vakuutuksen kattamat oikeudenkäyntikulut määräytyvät oikeudenkäyntilainsäädännön ja
rikosoikeudenkäyntilain säännösten mukaan. Jos tuomioistuin ei ole, osapuolten yhteisellä
sopimuksella, ilmoittanut päätöksessään oikeudenkäyntikuluja tai jos asia on ratkaistu
sovittelulla, kuluja määritettäessä on otettava huomioon myös yleisesti määrätyt ja
samankaltaisissa asioissa maksetut kulut.
Oikeudenkäyntiavustajan käytöstä katetaan työn osalta kohtuulliseksi katsottu palkkio ja
käytöstä syntyneet välttämättömät kulut. Kohtuullisia palkkioita ja kuluja määritettäessä
otetaan huomioon kiistanalaisen vaatimuksen arvo, tapauksen monimutkaisuus ja laajuus
sekä tehdyn työn määrä ja laatu.

Jos vakuutetulla on arvonlisäverolain mukainen oikeus vähentää tai pa lauttaa
oikeusavustajan laskuun sisältyvä vero tai oikeudenkäyntikulut, kuluihin sisältyvä
arvonlisävero vähennetään korvauksesta.
(v)



















Kulut, joita vakuutus ei kata:
vastapuolen oikeudenkäyntikulut, jotka vakuutettu on määrätty maksamaan tai hän on
suostunut maksamaan. vastapuolen oikeudenkäyntikulut, jotka vakuutettu on määrätty
maksamaan, katetaan kuitenkin samoin ehdoin kuin vakuutetun omat oikeudenkäyntikulut;
tai
kun kuluttaja-asiamies tai hänen alaisensa ovat avustaneet vakuutettua kuulemisessa ja
vakuutetun eduista huolehtiminen oli lain soveltamisen ja kuluttajien yleisen edun kannalta
tärkeää; tai
kun vakuutetun vastapuoli on laajalti jättänyt noudattamatta kuluttajariitoja käsittelevän
lautakunnan, vakuutuslautakunnan tai vastaavan elimen päätöstä, joka olennaisilta osiltaan
on vakuutetulle suotuisa; tai
tuomion tai päätöksen täytäntöönpanosta syntyvät kulut; tai
ajan menetys, henkilökohtainen työ, tulojen tai ansioiden menetys, vakuutetun matka - tai
majoituskulut, oikeudenkäyntiavustajien vaihdosta tai vakuutetun itsensä aloittamasta
menettelystä syntyvät tarpeettomia kuluja aiheuttavat tai lisäävät kulut; tai
oikeudellisen asiantuntijaraportin hankkimisesta syntyvät kulut; tai
rikoksen ilmoittamisesta tai rikosasiaa koskevan tutkinta- tai ennakkotutkimuspyynnön
tekemisestä syntyvät kulut; tai
kulut, jotka johtuvat asioista tai todisteista, jotka tuomioistuin hylkää liian myöhään
esitettyinä; tai
kulut, jotka aiheutuvat vakuutetulle tai hänen oikeudenkäyntiavustajalleen siitä, että he eivät
ole osallistuneet oikeuden istuntoon, ovat laiminlyöneet tuomioistuimen määräyksen
noudattamisen, ovat tehneet vaatimuksen, jonka tiesivät olevan tai jonka heidän olisi pitänyt
tietää olevan kohtuuton tai ovat muutoin aiheutuneet siitä, että he ovat tahallisesti tai
laiminlyönnillä pidentäneet tuomioistuinkäsittelyä; tai
kulut, jotka syntyvät vakuutetun tai hänen oikeudenkäyntiavustajansa vireille panemasta
oikeudenkäynnistä vastapuolen antamatta syytä siihen tai ovat muutoin tarkoituksella tai
huolimattomuuttaan panneet vireille tarpeettoman kuulemisen; tai
välimiehen tai sovittelijan palkkiot ja kulut; tai
julkisen oikeusavun hakemisesta syntyneet kulut.

(vi) Muut korvaukseen liittyvät säännöt
Vakuutusyhtiö korvaa vakuutetun oikeudenkäyntikulut tuomioistuimen
päätöksen tai sovinnon saavuttamisen jälkeen, ellei toisin ole sovittu.

lainvo imaisen

Korvausta vähentää mikä tahansa tuomioistuimen vastapuolen maksettavaksi mahdollisesti
määräämä kulujen korvaus, jonka vastapuoli on suostunut maksamaan vakuutetulle,
edellytyksellä, että kyseinen summa on peritty maksajalta.
Jos vastapuoli määrätään maksamaan tai sitoutuu maksamaan vakuutetulle kulujen
korvauksen, joka on maksamatta vakuutusmaksun maksuhetkellä, vakuutettu sitoutuu ennen
kulujen korvauksen maksamista siirtämään vakuutusyhtiölle oikeuden kulujen korvaukseen
vakuutuskorvauksena maksetun summan verran.

Jos vakuutettu on joutunut maksamaan osan kuluista itse, koska kulut ylittävät osiossa 3.6
mainitun enimmäiskorvauksen, vakuutettu sitoutuu siirtämään vakuutusyhtiöl le sen
vastapuolelta saadun kulujen korvauksen osan, joka ylittää vakuutetun itsensä maksaman
osan.
Jos kulujen korvaus, jonka vakuutetun vastapuoli on määrätty maksamaan, on siirretty
vakuutetulle, tai vakuutetulle on muuten hyvitetty kulujen korvaussumma, vakuutetun on
palautettava kulujen korvaus vakuutusyhtiölle vakuutuksesta maksettuun summaan saakka,
korkoineen.
3.7
3.7.1

Vakuutuksen päättyminen
Vakuutuksenottaja irtisanoo vakuutuksen

Vakuutuksenottajalla on oikeus irtisanoa vakuutus milloin tahansa vakuutuskauden aikana.
Irtisanomisesta on ilmoitettava kirjallisesti. Muulla tavalla annettu irtisanomisilmoitus on
mitätön. Jos vakuutuksenottaja ei ole ilmoittanut irtisanomispäivää, vakuutus lakkaa olemasta
voimassa päivänä, jona irtisanomisilmoitus toimitetaan tai lähetetään vakuutusyhtiölle.

3.7.2

Vakuutusyhtiö irtisanoo vakuutuksen

Vakuutusyhtiöllä on oikeus irtisanoa vakuutus minkä tahansa vakuutuskauden päättyessä, jos
se on perusteltua hyvän vakuutuskäytännön mukaisella syyllä. Ilmoitus irtisanomisesta on
lähetettävä vakuutuksenottajalle viimeistään kuukautta ennen kyseisen vakuutuskauden
päättymistä

Vakuutusyhtiöllä on oikeus irtisanoa vakuutus vakuutuskauden aikana, jos:
1) Joko vakuutuksenottaja tai vakuutettu on antanut virheellisiä tai puutteell isia tietoja ennen
vakuutuksen myöntämistä,
ja jos vakuutusyhtiö ei olisi myöntänyt vakuutusta, jos se olisi ollut tietoinen todellisista
olosuhteista;
2) joko olosuhteet, joista vakuutuksenottaja tai vakuutettu on ilmoittanut vakuutusyhtiölle
sopimuksen muuttuessa, ovat muuttuneet tai vakuutuskirjaan kirjatuissa olosuhteissa on
tapahtunut muutos, joka suurentaa olennaisesti riskiä ja jota vakuutusyhtiön ei voida katsoa
voineen ottaa huomioon sopimuksen tekohetkellä;
3) Vakuutettu on tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta rikkonut ennalta varautumisen
ohjeita;
4) Vakuutettu on tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta aiheuttanut
vakuutustapahtuman; tai

5) Vakuutettu on vakuutustapahtuman jälkeen vilpillisessä mielessä antanut vakuutusyhtiöll e
virheellisiä tai puutteellisia tietoja, jotka ovat merkityksellisiä vakuutusyhtiön vastuun
arvioimiseksi.
Saatuaan tiedon olosuhteista, jotka oikeuttavat irtisanomisen, vakuutusyhtiö ilmoittaa ilman
aiheetonta viivytystä kirjallisesti vakuutuksen päättymisestä. Irtisanomisilmoituksessaan
vakuutusyhtiö ilmoittaa irtisanomisen syyn. Irtisanotun vakuutuksen voimassaolo päättyy
kuukauden kuluessa irtisanomisilmoituksen lähettämisestä.

Yhteystiedot

Greenval Insurance DAC, Trinity Point 10-11 Leinster Street South-Dublin 2
Puhelin: +358982541234 Avoinna arkipäivisin 8–17

4 YHTEYSTIEDOT

Arval Oy
Vakuutussopimuksen puhelintuki: Arval - +358 9 8254 1234
Puhelintuki vakuutuskorvauksia varten:
Arval - +358 9 8254 1234
Voit soittaa tähän numeroon 8–17 välisenä aikana ilmoittaaksesi korvausvaatimuksen.

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

tietosuojailmoituksen

tietosuoja-asetus]).

mukaisesti,

jäljennös

Vakuutuksenantaja
ilmoituksesta

käsittelee

saatavana

https://www.greenval-insurance.com/greenval-data-protection-notice.
insurance.com/greenval-data-protection-notice.

Tietosuojailmoituksessa

henkilötietoja

verkko -osoitteesta
https://www.greenval-

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 osoitteeseen:
Greenval Insurance DAC
Trinity Point, 10-11 Leinster Street South
Dublin 2– Ireland
Privacy@greenval-insurance.ie
Vakuutuksenantajalla
vakuutuksenottajaa
petostentorjunnan

on

oikeus

koskevia
yhteydessä.

ottaa

tietoja

yhteyttä

tietosuojavaltuutetun

vastuullisen

Tietosuojavaltuutetun

toimistoon

hyväksymispolitiikan,
toimiston

verkkosivusto

tietosuojailmoituksesta löytyvät verkko-osoitteesta https://tietosuoja.fi/en/forms.

vaihtaakseen

riskienhallinnan
ja

jäljennös

ja
sen

REKISTERÖIDYN HENKILÖTIETOLOMAKE

5.1

Täytä seuraava lomake ja lähetä se Greenvalin tietosuojavastaavalle

Postitse osoitteeseen: Greenval Insurance DAC, Trinity Point, 10-11 Leinster Street South, Dublin 2,
Ireland
tai


Sähköpostitse osoitteeseen privacy@greenval-insurance.ie .

Liitä mukaan jäljennös (myös skannattu käy) henkilötodistuksestasi tunnistamista varten.

TIETOSI
[etunimi]

[sukunimi]

[sähköposti]

[sähköposti, jota haluat käyttää yhteydenpidossa]

TUNNISTAMINEN
[asuinmaa]

[maa, jonka kansalainen olet]

[ajoneuvosi rekisterinumero]

PYYNTÖSI
☐ Tietoihin pääsy: hanki tietoja henkilötietojesi käsittelystä ja pyydä kopio henkilötiedoistasi
☐ Tietojen korjaaminen: kun katsot henkilötietojesi olevan virheellisiä tai puutteellisia, voit pyytää tietojesi
muuttamista vastaavasti
☐ Tietojen poistaminen: pyydä tietojesi poistamista lain sallimassa laajuudessa
☐ Tietojen käsittelyn rajoittaminen: voit pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista
☐ Vastustaminen: voit vastustaa henkilötietojesi käsittelyä erityistilanteeseesi liittyvistä syistä. Sinulla on ehdoton
oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksia varten, mukaan lukien tällaiseen
suoramarkkinointiin liittyvä profilointi
☐ Suostumuksen peruuttaminen: jos olet aiemmin antanut suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn, sinulla on
oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa
☐ Tietojen palauttaminen: jos se on laillisesti sovellettavissa, sinulla on oikeus palauttaa meille toimittamasi
henkilötiedot itsellesi tai, jos se on teknisesti mahdollista, siirtää ne kolmannelle osapuolelle

KOMMENTIT

