Liikennevakuutus

GREENVAL INSURANCE DAC

Vakuutustuotetiedot
BNP PARIBAS GROUP
YKSITYISET VUOKRA-AJONEUVOT
Yritys: Greenval Insurance DAC
Rekisteröity Irlannin tasavallassa. Irlannin keskuspankin (rek.nro C45741)
antaman toimiluvan ja Suomen
liiketoimintasääntöjen alainen.
Tuote: liikennevakuutus
Nämä vakuutustuotetiedot on tarkoitettu vain yhteenvedoksi tärkeimmistä kattavuuksista ja poissulkemisista, eikä sitä ole
räätälöity millään tavalla vakuutuksenottajan yksilöllisiin tarpeisiin. Täydelliset esisopimusta ja sopimusta koskevat tiedot
tuotteesta ovat vakuutussopimuksen asiakirjoissa.
Vakuutuksen kuvaus
Tämä on vastuuvakuutus moottoriajoneuvoille Liikennevakuutus on moottoriajoneuvojen lakisääteinen vakuutus, joka kattaa
moottoriajoneuvon käytöstä liikenteessä aiheutuneet henkilövahingot ja aineelliset vahingot.

Mitä ei vakuuteta

Mitä vakuutetaan

Vakuutus kattaa henkilövahingot, jotka aiheutuvat
vakuutetun
moottoriajoneuvon
käytöstä
moottoriajoneuvona.

Liikennevakuutuslaissa määritetään yleensä se, mitä ei ole
vakuutettu. Vakuutus ei kata esimerkiksi:
Vakuutuksenottajan

Vakuutus
kattaa
vakuutetun
kolmannen
osapuolen vastuun omaisuusvahingosta, joka
aiheutuu vakuutetun moottoriajoneuvon käytöstä.

omalle

ajoneuvolle

sattunutta

omalle

omaisuudelle

sattunutta

vahinkoa.
Vakuutuksenottajan
vahinkoa.

Vahingot korvataan Suomen liikennevakuutuslain
mukaan. Omaisuusvahingon enimmäiskorvaus on
5
miljoonaa
euroa
jokaisesta
liikennevakuutuksesta, jonka haltija on vastuussa
vahingosta.
Henkilövahinkojen
osalta
enimmäiskorvausta ei ole rajoitettu.

Vakuutusturvan rajoitukset

!

Ajoneuvoa
voidaan
käyttää
vain
sopimuksen
syntymisajankohtana sovittuihin tarkoituksiin;

!

Kaikkien kuljettajien on oltava oikeutettuja kuljettamaan
ajoneuvoa, eikä siihen saa olla oikeudellisesti tai
lääketieteellisesti perusteltuja rajoituksia;

!

Kaikilla kuljettajilla on oltava voimassa oleva ajo-oikeus;

GREENVAL INSURANCE DAC (Greenval), Irlannissa perustettu yhtiö, jonka rekisteröintinumero on 432783 ja
jonka päätoimipaikka on osoitteessa 2nd Floor, Trinity Point, 10 - 11 Leinster Street South, Dublin 2. Greenval on
Irlannin keskuspankin (rek.nro C45741) toimiluvan ja sääntelyn alainen, ja siihen sovelletaan Suomen
liiketoimintasääntöjä.

Vakuutusturvan maantieteellinen kattavuus
Suomi ja kaikki Euroopan talousalueen jäsenvaltiot.
ETA-maihin kuulumattomat vihreän kortin yleissopimuksen jäsenvaltiot, lukuun ottamatta Irania, Kosovoa,
Kyproksen pohjoisosaa, Marokkoa, Tunisiaa ja Vuoristo-Karabahia.

Vakuutuksenottajan velvollisuudet
-

Annettava rehellinen kuvaus riskistä, joka halutaan vakuuttaa.
Ilmoitettava meille vakuutuskauden aikana mahdollisesti tapahtuvista muutoksista vakuutuksen sanamuodon
mukaisesti.
Ilmoitettava onnettomuudesta Arval Finlandille mahdollisimman pian sen tapahtumisen jälkeen.
Annettava meille totuudenmukaiset ja tarkat tiedot esittämättä vilpillistä tai liioiteltua vaadetta.
Maksettava vakuutusmaksu sovittujen aikataulujen mukaisesti.

-

Annettava onnettomuuden jälkeen vakuutusyhtiölle vaateen ratkaisemiseksi tarvittavat tiedot .

Vakuutusmaksun maksaminen
-

Vakuutusmaksu on maksettava kuukauden kuluessa päivästä, jona vakuutusyhtiö lähetti vakuutuksenottajalle
vakuutusmaksun velkasitoumuksen. Tietyissä tapauksissa ensimmäinen vakuutusmaksu maksetaan etukäteen.

Vakuutusturvan alkaminen ja päättyminen
-

-

Vakuutusturva alkaa sovitulla päivämäärällä ja uusitaan joka vuosi.
Vakuutusturva päättyy vakuutuksen päättyessä.

Sopimuksen peruuttaminen
-

-

Vakuutuksen voi peruuttaa ilmoittamalla siitä kirjallisesti Arval Finlandille, jos kyseiselle ajoneuvolle on otettu uusi
vakuutus joltain toiselta vakuutusyhtiöltä tai jos ajoneuvo on varastettu ja varkaudesta on ilmoitettu poliisille ja
vakuutusyhtiölle.
Sopimus päättyy liikenne- ja viestintäviraston, liikennevakuutuskeskuksen tai jonkin toisen vakuutusyhtiön
ilmoituksella seuraavista muutoksista:
o Ajoneuvo on poistettu pysyvästi liikennekäytöstä.
o Ajoneuvon omistus tai haltijuus on siirretty uudelle omistajalle tai haltijalle, joka on muu kuin
vakuutuksenottajan kuolin- tai konkurssipesä.
o Ajoneuvon haltijuus palautetaan ajoneuvon omistajalle tai siirretään uudelle haltijalle, jos ajoneuvon
haltija on ollut ainoa vakuutuksenottaja.
o Vakuutus on otettu jostain toisesta vakuutusyhtiöstä.
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