Liikennevakuutus

Vakuutusta koskevat tiedot sisältävä asiakirja
Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö, Suomi
Täydelliset ennen sopimuksen tekoa annettavat ja sopimusta koskevat tiedot tuotteesta ovat muissa asiakirjoissa.

Minkä tyyppinen vakuutus on?
Liikennevakuutus on moottoriajoneuvolle otettava lakisääteinen vakuutus, joka kattaa moottoriajoneuvon
liikenteeseen käyttämisestä aiheutuneet henkilö- ja esinevahingot.

Mitä vakuutus kattaa?
Moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä

Mitä vakuutus ei kata?
omalle omaisuudelle aiheutuneita vahinkoja

aiheutuneet henkilövahingot
ulkopuoliselle aiheutuneet omaisuusvahingot
aiheutuneet syyttömän osapuolen ajoneuvon vahingot

Onko vakuutusturvalle mitään rajoitteita?
jos vahinkoa kärsinyt ajoneuvon kuljettaja on aiheuttanut
vahingon alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena tai näiden yhteisvaikutuksesta, hänelle maksettavaa korvausta
voidaan alentaa tai korvaus voidaan evätä
jos henkilövahinko on aiheutettu itselle tahallisesti, korvataan
aiheutunut vahinko ainoastaan siltä osin kuin muut olosuhteet ovat
vaikuttaneet vahingon syntymiseen
jos henkilövahinko on aiheutettu itselle törkeällä huolimattomuudella, voidaan korvausta alentaa tai korvaus voidaan evätä
henkilövahingoissa ei ole enimmäiskorvausmäärää
omaisuusvahingoissa enimmäiskorvausmäärä on 5 miljoonaa euroa
kutakin vahingosta vastuussa olevaa liikennevakuutusta kohden

Missä vakuutusturva on voimassa?
Suomessa ja ETA-maissa
Vihreän kortin sopimusmaissa, ei kuitenkaan Kosovossa, Kyproksen pohjoisosissa eikä Vuoristo-Karabahissa

Mitkä ovat velvoitteeni?
sopimusta tehtäessä antaa oikeat tiedot
• vakuutettavasta ajoneuvosta ja sen käytöstä
• ajoneuvon omistajista ja haltijoista
maksaa vakuutusmaksu ajallaan
ilmoittaa viipymättä virheellisistä ja puutteellisista vakuutukseen liittyvistä tiedoista
vahingon sattuessa tehdä vahinkoilmoitus ja antaa vahinkoasian selvittämiseksi tarpeelliset tiedot Pohjantähdelle

Kuinka ja milloin suoritan maksun?
laskutus
1–12 kertaa vuodessa sopimuksen mukaan

Milloin vakuutusturva alkaa ja päättyy?
vakuutusturva alkaa, kun vakuutuksenottaja ja vakuutusyhtiö sopivat vakuutuksen alkamisesta ja on voimassa toistaiseksi
vakuutusturva päättyy irtisanomista koskevan kohdan mukaisesti kunnes ajoneuvon omistajan tai haltijan vakuuttamisvelvollisuus kysymyksessä
olevan ajoneuvon osalta päättyy

Miten irtisanon sopimuksen?
vakuutuksen voi irtisanoa kirjallisesti silloin, kun vakuutuksenottaja on ottanut vakuutuksen toisesta vakuutusyhtiöstä
irtisanomisilmoitukseksi katsotaan myös Liikenteen turvallisuusviraston, Liikennevakuutuskeskuksen tai toisen vakuutusyhtiön toimittama ilmoitus
siitä, että
• ajoneuvo on siirtynyt uudelle omistajalle tai haltijalle
• ajoneuvon hallinta palautuu omistajalle tai ajoneuvon haltija vaihtuu, jos ajoneuvon haltija on ollut yksin vakuutuksenottaja
• vakuutuksenottaja on ottanut vakuutuksen toisesta vakuutusyhtiöstä tai
• ajoneuvo on poistettu lopullisesti liikennekäytöstä
rekisteröimättömän ajoneuvon vakuutuksen voi irtisanoa kirjallisesti, kun ajoneuvo on poistettu liikennekäytöstä

