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MO505 Suojeluohjeet 
 
Suojeluohjeiden tarkoituksena on ehkäistä vahinkojen syntymistä 
ja rajoittaa vahinkojen laajuutta. Vakuutuksenottajan, vakuutetun 
ja häneen samastettavan henkilön on noudatettava 
suojeluohjeita. Jos suojeluohjeita laiminlyödään, korvausta 
voidaan alentaa tai se evätä (ks. Yleiset sopimusehdot kohta 9). 
Vakuutusehdoissa annettujen suojeluohjeiden lisäksi Pohjantähti 
voi antaa suojeluohjeita myös vakuutuskirjassa tai muutoin 
kirjallisesti. 
 
1 Ajoneuvon käyttö ja kunto 
 
Ajoneuvon kuljettajalla tulee olla ajoneuvon kuljettamiseen 
vaadittava ajokortti tai ajolupa.  
 
Ajoneuvoa ei saa luovuttaa toisen henkilön kuljetettavaksi 
varmistumatta hänen henkilöllisyydestään ja siitä, että hänellä on 
asianmukainen ajo-oikeus. 
 
Ajoneuvoa ei saa kuljettaa sairaana tai väsyneenä. 
 
Ajoneuvon tulee olla sitä koskevien lakien ja muiden määräysten 
mukaisessa turvallisessa kunnossa. 
 
Ajoneuvon lukituslaitteiden tulee olla sellaisessa kunnossa, että 
ne täyttävät suojaustehtävänsä. 
 
2 Valvonta ja säilytys 
 
Ajoneuvon ja sen avaimien säilymisestä ja valvonnasta on 
huolehdittava. 
  
Mikäli ajoneuvossa on ajonestojärjestelmä ja ajoneuvon avaimia 
tiedetään olevan kateissa, on ajonestojärjestelmään tehtävä 
sellaiset muutokset, jotka estävät kateissa olevan avaimen 
käytön. 
 
Matkan keskeytyessä vahingon, teknisen vian tai muun syyn 
vuoksi on ajoneuvo välittömästi kuljetettava korjaamolle tai 
muuhun turvalliseen säilytyspaikkaan.  
 
Ilmoitettuna liikennekäytöstä poiston aikana tai ajoneuvon ollessa 
muutoin poissa käytöstä sen tulee olla säännöllisen huolenpidon 
alla niin, ettei ajoneuvo kiinnitä sivullisten huomiota tai vaikuta 
hylätyltä. 
 
Ajoneuvon tai sen säilytyssuojan avaimia ei saa säilyttää 
näkyvillä tai sellaisessa lukitsemattomassa paikassa, jossa 
sivullinen ennalta tietää tai voi arvata niiden olevan.  
 
Ajoneuvon rekisteriotteen ilmoitusosaa, avaimia ja avainten 
valmistamiseen tarvittavia tietoja ei saa säilyttää ajoneuvossa tai 
ajoneuvon säilytyssuojassa niiden lukituksesta riippumatta. 
Avaimella tarkoitetaan kaikkia ajoneuvon lukitsemiseen tai 
käynnistämiseen tarvittavia välineitä. 
 
Yhteistallissa tai autokatoksessa säilytettävät ajoneuvon 
varusteet (esim. renkaat) on säilytettävä lukittuna rakennuksen 
kiinteään rakenteeseen, suljetussa säilytyslaatikossa tai –häkissä 
siten, ettei niitä voi murtamatta irrottaa. 
 
Säilytettäessä ajoneuvoa toisessa kulkuvälineessä tai 
perävaunussa tulee ne lukita niin, ettei niihin voi murtautumatta 
päästä tai ottaa käyttöön. 
 
Perävaunussa on käytettävä sellaista lukituslaitetta, joka estää 
perävaunun luvattoman käytön.  
 

Jos vakuutuksen kohteena olevaa lisälaitetta ei voida lukita tai 
säilyttää lukitussa säilytyssuojassa, on sitä säilytettävä 
sellaisessa paikassa, missä se ei ole helposti ulkopuolisen 
havaittavissa eikä ole tarpeettomasti alttiina varkaudelle tai 
ilkivallalle. Lisälaitteita ei saa jättää pitkäksi ajaksi ilman 
vartiointia. 
 
3 Paloturvallisuus 
 
Ajoneuvon säilytyssuojaa ei saa käyttää minkäänlaiseen 
paloturvallisuutta vaarantavaan tarkoitukseen. Siellä ei saa 
tupakoida eikä käyttää avotulta. Ajoneuvon säilytyssuojaan 
nähden on noudatettava viranomaisten antamia 
paloturvallisuusohjeita, palavista nesteistä annetun asetuksen 
säännöksiä sekä muita viranomaismääräyksiä. 
  
Ajoneuvon koneiston, polttoainesäiliön tai muun osan 
valaisemiseen saa käyttää ainoastaan sähkövalaisinta. 
 
Moottorin, voimansiirtolaitteiden, muiden osien tai ajoneuvon 
lämmitykseen saa vakiovarusteiden lisäksi käyttää ainoastaan 
ajoneuvokäyttöön tarkoitettua laitetta käyttöohjeiden mukaisesti.  
 
Ajoneuvokäyttöön tarkoitettuja laitteita ovat 
− verkkovirralla toimivista laitteista nimenomaan 

ajoneuvokäyttöön hyväksytyt laitteet 
− nestekaasukäyttöisistä laitteista ajoneuvokäyttöön 

hyväksytyt käyttölaitteet ja -laitteistot, jotka hyväksytty 
asennusliike on asentanut, ja jotka on varustettu CE-
merkinnällä.  

 
Konepellin ja moottorin väliseen tilaan ei saa laittaa peitettä. 
 
Kaikissa palovaarallisissa korjaustoiminnoissa tulee noudattaa 
tulityömääräyksiä ja -ohjeita. Tulityön suorittajalla tulee olla 
voimassa oleva Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön 
myöntämä tulityökortti. 
 
Korjattaessa ajoneuvoa hitsaamalla tai leikkaamalla on verhoilu 
ja muut syttyvät rakenteet purettava riittävän laajalta alueelta 
sekä järjestettävä korjauspaikalle tarvittava alkusammutuskalusto 
(sammutuspeite ja 12 kg jauhesammutin), vartiointi ja 
jälkivartiointi. 
 
Matkailuajoneuvo tulee varustaa 2 kg sammuttimella. 
 
1.5.2017 jälkeen käyttöönotettujen linja-autojen (ajoneuvoluokka 
M3, M3G) moottori- ja lisälämmitintila tulee varustaa 
automaattisella sammutusjärjestelmällä. 
 
Jos ajoneuvoa käytetään palovaarallisella alueella tai erityisen 
palovaarallisissa olosuhteissa, ajoneuvo on puhdistettava 
säännöllisesti ja huolehdittava palovaarallisten osien 
puhtaudesta. Tarvittaessa palovaaralliset osat on puhdistettava 
useita kertoja päivässä. Palovaarallisia alueita ovat esimerkiksi 
turvesuot, metsät, sahat, puutavaratehtaat, maalivarastot, 
petrokemian teollisuuslaitokset ja kaatopaikat. Palovaarallisia 
olosuhteita ovat esimerkiksi puuhakkeen, puupurun, turpeen, 
paperin tai öljytuotteiden käsittely.  
 
4 Linja-autojen, moottorityökoneiden ja traktoreiden 
lisäturvallisuusmääräykset 
 
Sammuttimet tulee tarkastaa ja huoltaa Turvatekniikan 
keskuksen hyväksymällä huoltajalla tai huoltoliikkeellä. Huollon 
jälkeen sammutin tulee varustaa tarkastus- ja huoltoetiketillä. 
Sammuttimet tulee tarkastuttaa vähintään kerran vuodessa. 
Sammutusjärjestelmät tulee tarkastuttaa valmistajan ohjeiden 
mukaisesti. 
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Jos moottorityökoneen tai traktorin moottoria lämmitetään 
sellaisella hyväksytyllä lämmittimellä, jossa ei ole liekinvartijaa, 
lämmitystä on valvottava jatkuvasti.  

MO510 Keskeisiä määrityksiä 
 
Ajoneuvoturva on tarkoitettu otettavaksi vakiovarusteiselle 
ajoneuvolle itselleen sattuvien vahinkojen varalta. 
 
Vakuutuksen kohde ja sille valittu vakuutusturva on merkitty 
vakuutuskirjaan. 
 
1 Voimassaolo 
 
1.1 Ajoneuvot 
Vakuutus on voimassa kaikkialla Euroopassa ja sen 
ulkopuolisissa Green Card -sopimusmaissa lukuun ottamatta 
Valko-Venäjää, Moldovaa ja Ukrainaa.  
 
1.2 Moottorityökoneet ja traktorit 
Vakuutus on voimassa Pohjoismaissa. 
 
1.3 Liikennekäytöstäpoisto 
Liikennekäytöstäpoistolla tarkoitetaan Suomessa rekisteröidyn 
ajoneuvon väliaikaista poistamista liikennekäytöstä ja tämän 
tiedon merkitsemistä ajoneuvoliikennerekisteriin. 
 
Liikennekäytöstäpoiston aikana ovat törmäys-, eläin-, 
autopalvelu-, keskeytys-, lasi-, lainaperävaunu- ja petosriskiä 
lukuun ottamatta voimassa muut vakuutetut riskit. Edellä 
mainittujen riskien voimassaolo päättyy automaattisesti 
ajoneuvon liikennekäytöstäpoistoa seuraavasta päivästä lukien, 
ellei voimassaolosta ole erikseen muuta sovittu.   
 
2 Vakuutusmaksu   
 
Vakuutusmaksuun vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa 
vakuutuksenottaja, vakuutuksenottajan postinumero, vakuutus- ja 
vahinkohistoria, ajoneuvo ja sen ominaisuudet, käyttötarkoitus, 
vakuutusturvan laajuus ja omavastuun suuruus.  
 
Kausitariffia noudatetaan sellaisissa ajoneuvoissa, joiden osalta 
riskit vaihtelevat vuodenajoittain.  
 
2.1 Liikennekäytöstäpoisto 
Liikennekäytöstä poisto hyvitetään liikennekäytöstä poiston 
alkamispäivää seuraavasta päivästä alkaen, kun liikennekäytöstä 
poisto kestää yhtäjaksoisesti vähintään 30 vuorokautta. 
Hyvityksen määrä riippuu siitä, mihin ajankohtaan vuodesta 
liikennekäytöstä poisto kohdistuu. 
 
Liikennekäytöstäpoiston aikana peritään vakuutusmaksua 
voimassa olevista riskeistä. 
 
Liikennekäytöstäpoistoa ei sovelleta eikä maksunpalautusta 
anneta seuraavien ajoneuvojen osalta: 
− museoajoneuvo 
− traktori 

− moottorityökone 
− perävaunu, jonka kokonaismassa on 
− enintään 3.500 kg 
− vientikilvellinen ajoneuvo 
− koekilvet 
− rekisteröinnistä vapautettu ajoneuvo 
− siirtoluvallinen ajoneuvo. 
 
2.2 Bonus 
Bonusoikeuksin myönnetyn vakuutuksen törmäysriskin maksusta 
annetaan alennusta vahingottomien vakuutuskausien perusteella 
70 %:iin saakka. 
 
Vakuutus siirtyy korkeampaan bonusluokkaan kunkin sellaisen 
vakuutuskauden perusteella, jonka aikana ei ole suoritettu 
törmäysriskin perusteella vakuutuskorvausta. 
 
Vakuutukseen ei sovelleta bonusjärjestelmää tai vastaavaa 
säännöstöä, kun vakuutettava ajoneuvo on 
rekisteröimisvelvollisuudesta vapautettu ajoneuvo, 
museoajoneuvo, mopo, maastoajoneuvo, perävaunu, 
moottorityökone tai traktori. Traktorin osalta poikkeuksena on 
ajoneuvoryhmä kevytauto, johon sovelletaan bonusjärjestelmää. 
 
2.2.1 Yksityishenkilöiden ajoneuvo 
Vakuutus siirtyy vahingottoman vakuutuskauden jälkeen 
seuraavaan bonusluokkaan. Tämä edellyttää, että ajoneuvo on 
ollut liikenteessä vakuutuskauden aikana vähintään 120 
vuorokautta.  
 
Bonus alenee taulukon 3 mukaisesti jokaisesta törmäysriskin 
perusteella maksetun korvauksen johdosta. Bonus alenee 
korvauksen maksamista seuraavan vakuutuskauden alusta. 
Jokainen saman vakuutuskauden aikana bonusmenetykseen 
vaikuttava vahinko käsitellään erikseen ja aiheuttaa bonuksen 
putoamisen bonusprosentista lähtevän nuolen mukaisesti.  
 
Vakuutuksen ollessa bonusluokissa 10 – 999 putoaa 
bonusluokka törmäysriskin perusteella maksetusta korvauksesta 
bonusluokkaan 7. 
 
2.2.2 Yritysasiakkaiden ajoneuvo 
Vakuutus siirtyy vahingottoman vakuutuskauden jälkeen 
seuraavaan bonusluokkaan. Tämä edellyttää, että ajoneuvo on 
ollut liikenteessä vakuutuskauden aikana vähintään 120 
vuorokautta. 
  
Bonus alenee Taulukon 4 mukaisesti jokaisesta törmäysriskin 
perusteella maksetun korvauksen johdosta. Bonus alenee 
korvauksen maksamista seuraavan vakuutuskauden alusta. 
Jokainen saman vakuutuskauden aikana bonusmenetykseen 
vaikuttava vahinko käsitellään erikseen ja aiheuttaa bonuksen 
putoamisen bonusprosentista lähtevän nuolen mukaisesti. 
 
2.3 Minimimaksu  
Vakuutusmaksu on aina vähintään Pohjantähden erikseen 
vahvistaman minimimaksun suuruinen kultakin voimassa olleelta 
vakuutuskaudelta tai sen osalta. 
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Taulukko 3 
Yksityishenkilöiden ajoneuvovakuutuksen bonusjärjestelmä 

 
 

Taulukko 4 
Yritysasiakkaiden ajoneuvovakuutuksen bonusjärjestelmä 

 
 

MO520 Vakuutuksen kohde 
 
1 Kaikki ajoneuvot 
 
Vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjassa mainittu ajoneuvo tai 
lisälaite ja siihen vakuuttamishetkellä sisältyvät vakiovarusteet. 
Ajoneuvolla tarkoitetaan myös hinattavaa laitetta ja perävaunua. 
 
1.1 Kuorma-autot, raskaat perävaunut, traktorit ja 
moottorityökoneet 
Vakuutuksen kohteena on vakiovarusteiden lisäksi kiinteästi 
asennettu, vakuutuksen kohteessa erilaisiin työtehtäviin 
käytettäväksi tarkoitettu lisälaite.  Tällaisten lisälaitteiden arvo voi 
olla yhteensä enintään 25 % vakiovarustellun ajoneuvon 
käyvästä arvosta.  
 
Kuorma-auton ja perävaunun vakuutuksen kohteena on 
ajoneuvossa kiinni oleva siirtolava, jalkakontti tai kuormakori 
vakiovarusteineen silloin kun sitä kuljetetaan, kiinnitetään tai 
irrotetaan ajoneuvosta. Vieraan omistaman jalkakontin tai 
kuormakorin osalta vakuutus on toissijainen.   
 
Vakuutuksen kohteesta irrallaan oleva lisälaite on vakuutettava 
erikseen. 
 
1.2 Keltaiset koenumerokilvet 
Vakuutuksen kohteena on ajoneuvo, johon keltaiset 
koenumerokilvet on kiinnitetty, silloin kun vakuutuksen kohdetta 
käytetään ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen 32 
§:ssä säädetyssä tarkoituksessa. 
 
2 Lisävarusteet 
 
Vakuutettuna ovat ajoneuvoon kiinteästi asennetut, pelkästään 
ajoneuvossa käytettävät ja sen käyttötarkoitukseen olennaisesti 
liittyvät lisävarusteet.  
 
Henkilö-, paketti- ja matkailuajoneuvon sekä mopon, 
moottoripyörän ja kevyen nelipyörän osalta lisävarusteet sekä 
yksi kesä- tai talvirengaskerta ovat vakuutettuna myös ollessaan 
säilytettävänä ajoneuvosta erillään olevassa lukitussa tai 
jatkuvasti vartioidussa säilytyssuojassa. 
 
Moottoripyörän, mopon ja maastoajoneuvon vakuutuksen 
kohteeseen kuuluvat lisäksi vakuutuksenottajan omistamat 
kypärä, ajopuku, -käsineet ja -saappaat, jotka vahingoittuvat tästä 
vakuutuksesta korvattavan vahingon yhteydessä. 
 
Vakuutuksen kohteena eivät ole muut kuin edellä luetellut 
varusteet ellei siitä ole erikseen sovittu ja tehty merkintää 

vakuutuskirjaan. Tällaisia erikseen vakuutettavia varusteita ovat 
mm. moottoripyörien perävaunut. 
 
Lisävarusteiden arvo voi olla yhteensä enintään 25 % 
vakiovarustellun ajoneuvon käyvästä arvosta. 
  
3 Ilman kuljettajaa vuokrattu ajoneuvo 
 
Ilman kuljettajaa vuokrattu ajoneuvo on vakuutuksen kohteena 
vain, jos siitä on erikseen sovittu ja tehty merkintä 
vakuutuskirjaan. 
 
4 Vakuutuksen kohteena eivät ole 
 
− kilpailu- ja näyttelykäyttöön tarkoitetut varusteet ja rakenteet 
− koristeteippaukset tai koriste- ja muut erikoismaalaukset, 

ellei siitä ole erikseen sovittu ja tehty merkintää 
vakuutuskirjaan 

− turvallisuus- tai viranomaismääräysten vastaiset tai niiden 
vastaisesti asennetut laitteet 

− mopossa, maastoajoneuvossa sekä mönkijässä olevat 
radiot, soittimet ja puhelimet 

− poltto- tai voiteluaineet ja varaosat 
− ATK-ohjelmat ja tiedostot 
− lisälaitteet, joita käytetään jossain muussakin ajoneuvossa. 

Tällainen lisälaite on vakuutettava erikseen. 

MO530 Vakuutusturvan sisältö 
 
Vakuutus korvaa äkillisen ja ennalta arvaamattoman 
tapahtuman aiheuttaman suoranaisen esinevahingon, kun 
omaisuus on vakuutettu toteutuneen riskin varalta. Lisäksi 
korvataan näissä ehdoissa erikseen mainitut muut kustannukset. 
 
Vakuutusturva on valittavissa kohteesta riippuen seuraavien 
riskien varalta: 
− törmäys  
− palo 
− varkaus 
− ilkivalta 
− luonnonilmiö 
− eläin 
− autopalvelu 
− lasi 
− keskeytys 
− rahoitus 
− petos (vuokrattaville autoille) 
− oikeusturva. 
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Erityisriski kuorma-autolle 
− lainaperävaunu. 
 
Erityisriskit traktorille ja moottorityökoneelle 
− rikkoutuminen 
− sähköilmiö 
− rikkokeskeytys. 
 
Kohteelle valittu turva eli vakuutetut riskit on merkitty 
vakuutuskirjaan. Varkausriski on korvauspiiriltään muut riskit 
poissulkeva. Mikäli vahinko on ehdon MO543 (Varkaus) 
perusteella mainittu korvattavaksi tai jätetty korvauspiirin 
ulkopuolelle, ei vahinkoa voida korvata myöskään muusta 
vakuutetusta riskistä. 
 
Vakuutus ei korvaa 
− vahinkoa, jos vakuutuksenottaja, vakuutettu tai häneen 

samastettava henkilö on aiheuttanut vakuutustapahtuman 
tahallisesti 

− vahinkoa, jos moottoriajoneuvon omistaja, haltija, kuljettaja 
tai matkustaja on aiheuttanut vakuutustapahtuman 
kuljettaessaan ajoneuvoa sellaisessa tilassa, että hänen 
verensä alkoholipitoisuus oli ajon aikana tai sen jälkeen 
vähintään 1,2 promillea tai että hänellä oli vähintään 0,53 
milligrammaa alkoholia litrassa uloshengitysilmaa 

− vahinkoa, jos ajoneuvoa käytetään rikolliseen tarkoitukseen 
− vahinkoa, joka on aiheutunut hyönteisistä, tuhoeläimistä, 

jyrsijöistä, pakkasesta tai kuumuudesta 
− kustannuksia, jotka johtuvat siitä, ettei ajoneuvoa ole voitu 

vahingon johdosta käyttää, ellei sitä korvata erillisen 
keskeytysvakuutuksen perusteella 

− ajoneuvon korjauksen yhteydessä tehtyjä muutos- tai 
parannustöitä taikka vahinkoon liittymätöntä pesua tai 
muuta käsittelyä 

− ajoneuvolle itselleen tai sen osalle rakenne- tai 
materiaaliviasta tai suunnittelu-, valmistus-, huolto- tai 
asennusvirheestä tai puutteellisesta kunnossapidosta 
aiheutunutta vahinkoa 

− vahinkoa, joka on aiheutunut siitä, että vakuutuksen 
kohdetta on käytetty sen vastaisesti, mihin se on 
valmistettu, suunniteltu tai muusta vastaavanlaisesta 
vakuutuksen kohteen käyttö- tai käsittelyvirheestä 

− öljyn tai jäähdytysnesteen puutteellisesta kierrosta 
ajoneuvon moottorille tai sen lisälaitteille, vaihteistolle, 
voimansiirtolaitteistolle tai jäähdytysjärjestelmälle 
aiheutunutta vahinkoa  

− vähitellen tapahtuvaa ilmiötä, kuten kuluminen, 
naarmuuntuminen, syöpyminen, aineen väsyminen, 
ajoneuvon tai sen osan toimintakyvyn lakkaaminen 

− ohjelmoitavan elektroniikkalaitteen tai ajoneuvon 
tietovälineen, tiedostojen tai ohjelmien virheellisestä 
toiminnasta tai tietojen häviämisestä aiheutunutta vahinkoa 

− ympäristölle aiheutunutta vahinkoa 
− väärästä polttoaineesta tai polttoaineseoksesta aiheutunutta 

vahinkoa. Rajoitus ei koske autopalvelu- tai ilkivaltariskistä 
korvattavaa vahinkoa 

− vakuutuksen kohteen kuormasta, ylikuormittamisesta tai 
liian kovasta rasittamisesta aiheutunutta vahinkoa. 

 
Vakuutuksesta suoritettavaa korvausta voidaan alentaa tai se 
voidaan evätä, jos 
− vakuutuksenottaja, vakuutettu tai näihin samastettava 

henkilö on aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeällä 
huolimattomuudella tai tahallaan 

− vakuutuksenottajan, vakuutetun tai näihin samastettavan 
henkilön alkoholin, lääkkeiden, huumausaineiden tai muun 
huumaavan aineen käyttö on vaikuttanut 
vakuutustapahtumaan. 

MO540 Törmäys 
 
Vakuutus korvaa ajoneuvolle äkillisen, ennalta arvaamattoman 
ja ulkoisen tapahtuman aiheuttaman välittömän esinevahingon. 
Ulkoinen tapahtuma on esimerkiksi törmäys, tieltä suistuminen tai 
ajoneuvon kaatuminen. 
 
Vakuutus korvaa omamassaltaan vain yli 2000 kg painoisen 
traktorin tai moottorityökoneen osalta myös äkillisesti ja ennalta-
arvaamatta tapahtuneen suohon tai veteen uppoamisen 
seurauksena aiheutuneen suoranaisen esinevahingon sekä 
suohon tai veteen uponneen traktorin tai työkoneen nostamisesta 
aiheutuneet ja muut nostamiseen liittyvät välittömät ja 
välttämättömät kulut.  
 
Vakuutus ei korvaa 
− ilkivalta- tai luonnonilmiövahinkoja, jotka on ehtokohdissa 

MO544 ja MO545 mainittu korvattavaksi tai rajattu 
korvauspiirin ulkopuolelle 

− lasi- tai eläinvahinkoja, jotka on ehtokohdassa MO549 ja 
MO547 mainittu korvattavaksi 

− veden aiheuttamaa vahinkoa, jos ajoneuvoa kuljetetaan 
veden peittämällä tiellä tai alueella 

− jäihin uppoamisesta aiheutunutta vahinkoa muualla kuin 
yleisesti käytettävällä, tieviranomaisen 
turvallisuusvaatimukset täyttävällä talvitiellä (poikkeuksena 
moottorityökone tai traktori) 

− kuormasta, ajoneuvon osasta, varusteesta tai lisälaitteesta 
itse ajoneuvolle aiheutunutta vahinkoa, ellei vahinko ole 
aiheutunut törmäysriskin perusteella korvattavan äkillisen, 
ennalta-arvaamattoman ja ulkoapäin aiheutuneen 
tapahtuman johdosta tai ajoneuvon kaatumisesta 

− ajoneuvossa olleesta eläimestä aiheutunutta vahinkoa, ellei 
vahinko ole aiheutunut törmäysriskin perusteella 
korvattavan äkillisen, ennalta-arvaamattoman ja ulkoapäin 
aiheutuneen tapahtuman johdosta 

− vahinkoa, joka aiheutuu osallistuttaessa kilpailuun, sen 
harjoitteluun tai muuhun ajoharjoitteluun tai ajettaessa 
muuten moottoriradalla tai yleiseltä liikenteeltä suljetulla 
alueella tai tieosuudella. 

 
Korvausta maksetaan kuitenkin vahingosta, joka aiheutuu 
osallistuttaessa ajo-opetusluvan saaneen liikenneopettajan tai 
TLL:n 68 §:ssä 1 momentissa tarkoitetun opetus- ja 
harjoitusluvan saaneen henkilön antamaan ajo-opetukseen. 
Korvausta maksetaan myös vahingosta, joka aiheutuu 
osallistuttaessa liukkaan kelin ajoharjoitteluun sille tarkoitetulla ja 
valvotulla ajoharjoitteluradalla sekä Liikenneturvan ennakoivan 
ajon kouluttajakurssin (EAK) suorittaneen kouluttajan tai Suomen 
moottoripyöräkouluttajat ry:n kouluttajan antamaan ja valvomaan 
ennakoivan ajon ajo-opetukseen. 

MO541 Palo 
 
Vakuutus korvaa palovahingon, joka on aiheutunut 
irtipäässeestä tulesta, salamaniskusta tai vakuutuksen kohteen 
sähkölaitteessa tapahtuneesta oikosulusta. 
 
Vakuutus ei korvaa 
− oikosulusta tai muusta sisäisestä rikkoutumisesta 

sähkölaitteelle tai johtosarjalle itselleen aiheutunutta 
vahinkoa 

− ajoneuvon moottorin, polttoainejärjestelmän tai 
pakoputkiston sisällä tapahtuneesta palosta tai 
räjähdyksestä niille itselleen aiheutunutta vahinkoa 

− vahinkoa, joka aiheutuu osallistuttaessa kilpailuun tai sen 
harjoitteluun. 
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MO543 Varkaus 
 
Vakuutus korvaa vakuutuksen kohteen menettämisestä tai 
vahingoittumisesta aiheutuneen esinevahingon vain, jos syynä 
on ollut lukittuun ajoneuvoon, lukitussa tai jatkuvasti vartioidussa 
säilytyssuojassa olleeseen ajoneuvoon tai sen varusteeseen tai 
lisälaitteeseen kohdistunut rikoslain 28. luvussa tarkoitettu 
varkaus, moottorikulkuneuvon käyttövarkaus, luvaton 
käyttöönotto tai niiden yritys. 
 
Korvauksen edellytyksenä on lisäksi, että vakuutuksenottaja tai 
muu vakuutettu vaatii poliisille tehdyssä rikosilmoituksessa 
rangaistusta teosta ja  
− avaimet on saatu ryöstön tai murron yhteydessä tai 
− avaimet on saatu haltuun varkaudella tai 
− vahingosta on jäänyt ajoneuvoon tai sen säilytyssuojaan 

sellaiset murtojäljet, joiden perusteella on todettavissa niihin 
ulkoapäin tapahtunut tunkeutuminen. 

 
Varkausvakuutus korvaa myös varkausvahingon seurauksena 
vakuutuksen kohteen noutamisesta tai palauttamisesta 
aiheutuneet kohtuulliset kustannukset. 
 
Ajoneuvon menettämisestä aiheutunut vahinko korvataan, mikäli 
ajoneuvoa ei ole löytynyt 30 päivän kuluessa siitä, kun poliisille 
on tehty ilmoitus ja Pohjantähdelle on toimitettu kirjallinen selvitys 
tapahtumasta. 
 
Vakuutus ei korvaa 
− vahinkoa, jonka on aiheuttanut henkilö, jolle 

vakuutuksenottaja, vakuutettu tai näihin samastettava 
henkilö on ajoneuvon tai sen avaimet luovuttanut tai tämän 
tieten muu henkilö  

− vakuutuksen kohteen käyttämisestä varkausvahingon 
aikana aiheutunutta kulumista 

− vahinkoa, joka on ilkivaltaisesti aiheutettu varkausvahingon 
yhteydessä. 

MO544 Ilkivalta 
 
Vakuutus korvaa tahallisesta vahingonteosta vakuutuksen 
kohteelle aiheutuneen vahingon, kun tapahtuma-aika ja -paikka 
voidaan määritellä. Tahallisella teolla tarkoitetaan, että teon 
tekijän nimenomaisena tarkoituksena on ollut vakuutuksen 
kohteen vaurioittaminen. 
 
Korvauksen edellytyksenä on lisäksi, että vakuutuksenottaja tai 
muu vakuutettu vaatii poliisille tehdyssä rikosilmoituksessa 
rangaistusta teosta. 
 
Vakuutus ei korvaa 
− toisella ajoneuvolla aiheutettua vahinkoa 
− vahingontekoa, jonka on aiheuttanut henkilö, jolle 

vakuutuksenottaja, vakuutettu tai näihin samastettava 
henkilö on ajoneuvon luovuttanut, tai tämän tieten muu 
henkilö 

− ajoneuvon sisustukselle tai ajoneuvon sisällä oleville 
varusteille ja lisälaitteille aiheutunutta vahinkoa, jos 
ajoneuvo on vahingon sattuessa ollut lukitsematon tai 
ajoneuvoon on päästy avaimilla, joita ei ole saatu haltuun 
varkauden tai murron yhteydessä 

− ajoneuvolle, kuten sen voitelu- tai polttoainejärjestelmälle 
taikka ajoneuvon varusteille ja lisälaitteille tai sisustukselle, 
aiheutunutta vahinkoa, jos ajoneuvo tai sen voitelu- tai 
polttoainejärjestelmä on ollut lukitsematon vahingon 
sattuessa ja vahingosta ei ole jäänyt ajoneuvoon tai sen 
säilytyssuojaan sellaiset murtojäljet, joiden perusteella on 
todettavissa niihin ulkoapäin tapahtunut tunkeutuminen tai 

ajoneuvoon on päästy avaimilla, joita ei ole saatu haltuun 
varkauden tai murron yhteydessä. 

MO545 Luonnonilmiö 
 
Vakuutus korvaa ajoneuvolle äkillisesti ja ennalta arvaamatta 
aiheutuneen vahingon, jonka syynä on 
− rakeet 
− vahinkopaikkaa lähimmän Ilmatieteenlaitoksen 

säähavaintoaseman mittaaman myrskyksi tai kovaksi 
tuuleksi luokiteltava tuulen aiheuttaman vahingon 

− päälle pudonnut lumi tai jää  
− tulva. 
 
Vakuutus ei korvaa 
veden aiheuttamaa vahinkoa, jos ajoneuvoa kuljetetaan veden 
peittämällä tiellä tai alueella. 

MO547 Eläin 
 
Vakuutus korvaa ajoneuvolle välittömästi yhteentörmäyksestä 
eläimen kanssa aiheutuneen vahingon.  
 
Vakuutus ei korvaa 
− eläimen väistämisestä aiheutunutta vahinkoa. Eläimen 

väistämisestä aiheutunut vahinko korvataan törmäysriskin 
perusteella. 

− vahinkoa yhteentörmäyksestä eläimen kanssa, kun eläin 
aiheuttaa suoralla yhteentörmäyksellä vahinkoa vain 
ajoneuvon ikkunalasille, lasirakenteelle, valoumpiolle tai 
kattoikkunalle. 

MO548 Autopalvelu 
 
1 Autopalvelu Suomessa 
 
Vakuutus korvaa Suomessa ajoneuvon noston tielle ja 
hinauksen lähimpään korjaamoon, kun  
− matka keskeytyy teknisen vian tai onnettomuuden vuoksi tai 
− ajoneuvoa ei voida käyttää teknisen vian vuoksi. 
 
Hinauskustannusten sijaan ja enintään niiden määrään asti 
voidaan korvata tapahtumapaikalla suoritettavasta vaurion tai 
vian korjaamisesta aiheutuneet matka- ja työkustannukset. 
 
Lisäksi korvataan muita matkan keskeytymisestä aiheutuneita 
välttämättömiä, ylimääräisiä matka-, asumis- ja muita kuluja 
enintään 400 euroon saakka. Matka- ja kuljetuskustannukset 
korvataan halvimmalla kulku- tai kuljetusvälineellä kuitenkin 
enintään kotimatkasta aiheutuvien kustannusten määrään 
saakka. 
 
Suomessa vakuutuksen kohteena on myös matkan aikana 
mukana oleva alle 3500 kg painava perävaunu.  
 
2 Autopalvelu ulkomailla 
 
Vakuutus korvaa ulkomailla ajoneuvon hinauksen lähimpään 
korjaamoon, kun 
− matka keskeytyy teknisen vian tai onnettomuuden vuoksi tai 
− ajoneuvoa ei voida käyttää teknisen vian vuoksi. 
Hinauskustannusten sijaan ja enintään niiden määrään asti 
voidaan korvata tapahtumapaikalla suoritettavasta vaurion tai 
vian korjaamisesta aiheutuneet matka- ja työkustannukset. 
 
Mikäli teknisen vian tai onnettomuuden vuoksi auton korjaaminen 
kestää yli kolme työpäivää, korvataan ajoneuvon kuljettajan 
matkakulut korjaamolle määräpaikkakunnalta tai 
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kotipaikkakunnalta korjauksen valmistuttua halvimman 
kulkuneuvon taksan mukaisesti ja enintään noudosta 
kotipaikkakunnalle aiheutuneisiin kuluihin saakka. Ajoneuvon 
noutokulut haltijan kotipaikkakunnalle korvataan myös siinä 
tapauksessa, että ajoneuvon kuljettaja on äkillisesti 
vammautunut, sairastunut tai kuollut eikä matkustajilla ole 
ajokorttia. 
 
Ajoneuvon käyttökuntoon saamiseksi kuluvalta korjausajalta 
korvataan ylimääräisiä yöpymiskuluja enintään kolmelta 
vuorokaudelta. Yöpymiskuluja korvataan yhteensä enintään 200 
euroa vuorokautta kohti. 
 
Kuljettajan sekä matkustajien kuljettaminen lähtö- tai 
määräpaikkakunnalle korvataan, jos 
− ajoneuvon korjaus käyttökuntoon on kestänyt yli kolme 

työpäivää 
− ajoneuvo on anastettu ja ilmoituksesta paikalliselle poliisille 

on kulunut vähintään 24 tuntia 
− ajoneuvo on vaurioitunut korjauskelvottomaksi. 
 
Kuljettajan ja matkustajien kuljettamisesta lähtö- tai 
määräpaikkakunnalle aiheutuvia kuluja korvataan enintään 2000 
euroa. 
 
Matka- ja kuljetuskustannukset korvataan halvimmalla kulku- tai 
kuljetusvälineellä kuitenkin enintään kotimatkasta aiheutuvien 
kustannusten määrään saakka. 
 
Ulkomailla sattuneeseen vahinkotapahtumaan liittyvät järjestelyt, 
kuten hinaukset, matkat ja kuljetukset, hoidetaan joko 
Pohjantähden Hätäpalvelun tai SOS International Oy:n 
välityksellä. 
 
3 Autopalvelu Suomessa ja ulkomailla ei korvaa 
 
Vakuutus ei korvaa hinauksia tai kustannuksia, jotka ovat 
aiheutuneet  
− muiden kuin ajoneuvon kuljettajan ja matkustajien 

kuljettamisesta 
− matkatavaroiden tai kuorman kuljettamisesta 
− polttoaineen tai ajoneuvon käyttövoimana olevan 

sähköenergian loppumisesta 
− siitä, että ajoneuvoa ei saada käynnistetyksi tai liikkeelle 

muun kuin teknisen vian vuoksi 
− käyttökunnossa olevan vararenkaan puuttumisesta 
− vahinkotapahtumasta riippumatta 
− vahingon selvittelystä tai jotka liittyvät vahinkoon välillisesti, 

kuten puhelinkulut, ansionmenetys, ruoka- ja juomakulut, 
asioiden hoitamisesta aiheutuneet kulut, päivärahat tai muut 
vastaavat kulut 

− jäihin uponneen ajoneuvon nostamisesta.  
 
Milloin Pohjantähti tai sen yhteistyökumppani pyynnöstä antaa 
apua vakuutustapahtuman johdosta ei vakuutusyhtiö ole 
vastuussa eikä korvausvelvollinen vahingosta, joka on aiheutunut 
− avunantotoimenpiteen seurauksena 
− kuljetuksen viivästymisestä 
− ajoneuvon avaimen katoamisesta. 

MO549 Lasi 
 
Vakuutus korvaa vakuutuskirjassa mainitun moottorikäyttöisen 
ajoneuvon ikkunalasiin, lasirakenteeseen, valoumpioon tai 
kattoikkunaan suoranaisesti kohdistuneesta iskusta lasille 
aiheutuneen vahingon, jonka johdosta lasi tai muu lasirakenne on 
korjattava tai liikenneturvallisuuden vaatimukset huomioon ottaen 
uusittava. 
 

Vakuutus ei korvaa vahinkoa, joka 
− on aiheutunut törmäyksestä kiinteään esineeseen tai 

toiseen kulkuneuvoon, tieltä suistumisesta tai ajoneuvon 
kaatumisesta. Nämä korvataan törmäysriskin perusteella, 
mikäli vahinko on törmäysriskin ehtojen mukaan korvattava. 

− on johtunut muusta syystä kuin suoranaisesta ja äkillisestä 
iskusta, esim. lasin sisäisestä jännityksestä. 

 
Mikäli lasi vaihdetaan, vähennetään korvauksesta mahdollinen 
vakuutuskirjassa mainittu omavastuu. Lasin korjauksesta ei 
omavastuuta vähennetä. 

MO550 Keskeytys 
 
Vakuutus korvaa vakuutetun ajoneuvon törmäys-, palo-, 
varkaus-, ilkivalta-, luonnonilmiö-, eläin-, lasi- tai petosriskin 
perusteella korvattavan vahingon johdosta menetetyt 
käyttöpäivät.  
 
Menetetyiksi käyttöpäiviksi lasketaan täydet vuorokaudet. Jos 
ajoneuvo on liikennekelvoton, katsotaan ensimmäisen menetetyn 
käyttöpäivän alkavan vakuutustapahtuman sattumishetkestä. 
Mikäli ajoneuvo on liikennekelpoinen vahingon jälkeen, katsotaan 
ensimmäisen menetetyn käyttöpäivän alkavan korjaustyön 
alkamishetkestä. Viimeinen menetetty käyttöpäivä päättyy 
korjaustyön valmistumiseen. 
  
Korvaus menetetyiltä käyttöpäiviltä suoritetaan enintään 30 
vuorokaudelta. 
 
Ajoneuvon lunastustapauksessa tai siihen verrattavassa 
tapauksessa suoritetaan korvausta enintään 14 vuorokaudelta. 
 
Ajoneuvon anastustapauksessa, ajoneuvon jäädessä kateisiin, 
korvausta maksetaan 30 vuorokaudelta. 
 
Ajoneuvon anastustapauksessa ensimmäinen menetetty 
käyttöpäivä on päivä, jolloin anastamisesta ilmoitettiin 
Pohjantähdelle. Viimeinen menetetty käyttöpäivä on päivä, jolloin 
vakuutettu saa anastetun ajoneuvon takaisin tai hankkii sen tilalle 
toisen ajoneuvon. 
   
Korjauksen odotusajasta johtuvia menetettyjä käyttöpäiviä 
korvataan kuitenkin enintään seitsemältä vuorokaudelta. 
Korjauksen odotusajalla tarkoitetaan aikaa, jolloin ajoneuvo 
ajokelvottomana odottaa mm. korjauksen aloittamista tai 
varaosia. 
 
Omavastuuaika on merkitty vakuutuskirjaan. 
 
1 Keskeytyskorvaus 
 
Menetetyiltä käyttöpäiviltä maksetaan vakuutuskirjassa ilmoitettu 
päiväkohtainen korvaus. Pohjantähden maksamasta 
keskeytyskorvauksesta vähennetään seisonta-ajan korvaus, 
johon vakuutetulla on oikeus esimerkiksi liikenne- tai 
vastuuvakuutuksen perusteella. 
 
2 Sijaisauto  
 
Menetetyiltä käyttöpäiviltä voidaan korvata sijaisauto, kun  
− menetetyt käyttöpäivät aiheutuvat korvattavasta vahingosta 

ja keskeytyskorvausta ei makseta päiväkohtaisena 
korvauksena, tai 

− kyseessä on liikennekelvottomuuden aiheuttava ajoneuvon 
käytön välittömästi estävä tekninen vika. Ajoneuvon 
teknisen vian perusteella sijaisauto korvataan enintään 
kolmelta menetetyltä käyttöpäivältä.  
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Sijaisauto korvataan vain, jos  
− vaurioitunut tai vioittunut ajoneuvo on yksityishenkilön 

yksityiskäyttöinen henkilöauto, ja 
− vaurio tai vika korjataan huolto- ja korvauspalveluja yleisesti 

tarjoavalla korjaamolla, ja 
− sijaisauto vuokrataan Suomessa. 
 
Pohjantähdellä on oikeus määrätä palveluntuottaja, jolta 
ajoneuvo vuokrataan. Sijaisauton kokoluokka on 
autovuokraamoalalla yleisesti käytetty C-luokka (esim. VW Golf).  
 
3 Rajoitukset 
 
Vakuutus ei korvaa käyttöpäivien menetystä, joka aiheutuu  
− valtakunnallisesta työtaistelusta 
− vakuutuksenottajan tai vakuutetun huolimattomuudesta tai 

muusta hänen menettelystään, esimerkiksi 
liikennekelvotonta ajoneuvoa ei ole viety heti korjattavaksi 

− muusta Pohjantähdestä riippumattomasta syystä, 
esimerkiksi korjaamon tai maalaamon huonosta työn 
laadusta.  

 
Vakuutus ei korvaa käyttöpäivien menetystä siltä ajalta, kun 
ajoneuvo on poistettu liikennekäytöstä. 
 
Vakuutus ei korvaa sijaisauton päivävuokran lisäksi veloitettavia 
toimitus- tai palautuskustannuksia eikä valinnaisia lisäpalveluja. 

MO551 Rahoitus 
 
Rahoitusriski (autokiinnitys-, osamaksu- ja leasingvakuutus) on 
voimassa kuten vakuutus, johon se on liitetty ja päättyy 
osamaksuerien tai autokiinnitystä vastaan myönnetyn lainan 
tullessa loppuun maksetuksi tai leasingsopimuksen päättyessä. 
 
Vakuutettuja ovat ajoneuvon omistuksenpidätysehdoin 
ajoneuvon myynyt moottoriajoneuvokauppaa harjoittava autoliike 
tai rahoituslaitos, jolle autoliike on siirtänyt vastaavat oikeudet, 
leasing-vuokralleantaja sekä panttioikeuden tai autokiinnityksen 
haltija. 
 
Vakuutus korvaa vakuutetulle aiheutuneen menetyksen silloin, 
kun korvaus ajoneuvokohtaisesta ajoneuvoturvasta on evätty 
seuraavin perustein: 
− vahinko on aiheutunut vedestä, kun ajoneuvoa on kuljetettu 

veden peittämällä tiellä tai alueella 
− vahinko on aiheutunut jäihin uppoamisesta muualla kuin 

yleisesti käytettävällä, tieviranomaisen 
turvallisuusvaatimukset täyttävällä talvitiellä  

− ajoneuvon moottorin tai sen lisälaitteiden, vaihteiston, 
voimansiirtolaitteiston tai jäähdytysjärjestelmän vahinko on 
aiheutunut öljyn tai jäähdytysnesteen puutteellisesta 
kierrosta 

− varkaus, luvaton käyttöönotto tai näiden yritys on 
kohdistunut lukitsemattomaan ajoneuvoon tai 
lukitsemattomassa tilassa olevaan vakiovarusteeseen, 
jolloin vahinkoa ei korvata varkausvakuutuksesta 

− vahinko on tapahtunut käytettäessä ajoneuvoa liikenteessä 
liikennekäytöstäpoiston aikana 

 
Vakuutuksesta suoritettavan korvauksen enimmäismäärä on 
ajoneuvon käypä arvo vahinkohetkellä omavastuulla 
vähennettynä, kuitenkin enintään myyjän osamaksusopimuksen 
ehtojen mukainen erääntymätön saatava tai autokiinnitystä 
vastaan myönnetyn lainan maksamaton osa tai pantinhaltijan 
saatava määrä. Leasingsopimuksen vuokranantajalle 
vakuutuksesta suoritettavan korvauksen enimmäismäärä on 
vahingon määrä. 
 

Muilta osin vahingon määrä lasketaan noudattaen vakuutusehtoa 
MO560 Korvaaminen. 
 
Myyjä, rahoituslaitos, leasing-vuokralleantaja tai 
kiinnityksenhaltija on velvollinen toimittamaan Pohjantähdelle 
laskelman vaurioitunutta ajoneuvoa koskevan saatavansa 
määrästä vahinkohetkellä. 
 
Vakuutus ei korvaa  
− vahinkoa, joka on aiheutunut petoksesta tai kavalluksesta 
− vahinkoa, joka on aiheutettu vilpillisesti Pohjantähteä 

kohtaan 
− vahinkoa, jos vakuutusta solmittaessa tai vakuutuskorvausta 

hakiessa on toimittu vilpillisesti 
− kustannuksia, jotka johtuvat siitä, ettei ajoneuvoa ole voitu 

vahingon johdosta käyttää. 
 
Pohjantähti on oikeutettu saamaan suorittamansa korvauksen 
takaisin ajoneuvon haltijalta, vahingon aiheuttajalta tai 
autokiinnitysvakuutuksen ollessa kyseessä myös ajoneuvon 
omistajalta. 
 
Korvaukseen oikeutetut ovat velvollisia kaikin tavoin avustamaan 
Pohjantähteä tämän korvauksen takaisinperinnässä. 
 
Rahoitusriskistä korvattavasta vahingon määrästä vähennetään 
omavastuu. Omavastuu on sen suuruinen kuin korvattaessa 
vahinko ajoneuvokohtaisesta ajoneuvoturvasta. 

MO552 Petos  
 
Petosriski on ilman kuljettajaa vuokrattavien ajoneuvojen 
vakuutus ajoneuvon menettämisen varalta, kun rekisteröitävä 
ajoneuvo on rekisteröity vuokrauskäyttöön. 
 
Vakuutus korvaa petoksesta tai kavalluksesta johtuvan 
ajoneuvon menettämisestä aiheutuneen esinevahingon. 
Vakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteen menettämisestä 
aiheutunut vahinko vain, jos vuokrattua ajoneuvoa ei ole 
palautettu vuokrasopimuksessa sovittuna ajankohtana eikä 
ajoneuvoa ole löytynyt 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun 
Pohjantähdelle on toimitettu jäljennös poliisiviranomaiselle 
ajoneuvon palauttamatta jättämisestä tehdystä ilmoituksesta.  
 
Korvauksen edellytyksenä on lisäksi, että 
− vuokralle ottajalla on Suomessa vakinainen kotipaikka tai 

tiedossa oleva oleskeluosoite 
− vuokranantaja on tarkistanut vuokralle ottajan 

henkilöllisyyden ajokortista ja merkinnyt tästä 
vuokrasopimukseen vuokralle ottajan täydellisen nimen ja 
henkilötunnuksen 

− ajoneuvoa vuokrattaessa ennakkomaksu on suoritettu 
luottokorttia tai suomalaista pankkikorttia käyttäen. Tällöin 
on noudatettava kunkin luottolaitoksen erikseen antamia 
ohjeita. 

− vuokrattua ajoneuvoa on sovittu käytettäväksi vain 
Suomessa ja tästä on tehty merkintä vuokrasopimukseen 

− vuokralle ottajalle on annettu vain yhdet ajoneuvon avaimet. 
 
Vakuutus ei korvaa ajoneuvon käyttöhyödyn menetystä tai 
sijaisauton vuokrauskustannuksia. 
 
Muutoin korvaamisessa sovelletaan näiden vakuutusehtojen 
mukaisia yleisiä korvaamissäännöksiä sekä korvauspiirin 
rajoitusehtoja. 
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MO553 Lainaperävaunu 
 
Vakuutuksen kohteena on Pohjantähdessä vakuutettuun kuorma-
autoon kytketty vieraan omistama perävaunu. Perävaunuilla 
tarkoitetaan puoliperävaunua, varsinaista perävaunua, 
keskiakseliperävaunua, dolly-apuvaunua ja moduuliyhdistelmiä. 
 
Perävaunu on vakuutettuna samoilla riskeillä kuin kuorma-
autokin, johon perävaunu on kytkettynä. Perävaunu ei ole 
kuitenkaan vakuutettuna lasi-, keskeytys-, rahoitus- eikä 
petosriskillä.  
Kuorma-autosta irrallaan ollessa perävaunu ei ole vakuutuksen 
kohteena. Lainaperävaunuriski on toissijainen perävaunun 
omaan vakuutukseen nähden.  

MO546 Rikkoutuminen  
 
Vakuutus korvaa vakuutuksen kohteelle välittömästi 
aiheutuneen äkillisen, ennalta arvaamattoman sisäisen 
rikkoutumisen.  
 
Vakuutus ei korvaa 
− törmäys- palo-, sähköilmiö-, varkaus-, ilkivalta-, 

luonnonilmiö-, eläin- ja lasivahinkoja, jotka ovat 
ehtokohdissa MO540 - MO547 sekä MO549 mainittu 
korvattavaksi tai rajattu korvauspiirin ulkopuolelle 

− kulumisesta, naarmuuntumisesta, syöpymisestä, 
lahoamisesta, aineen väsymisestä tai muusta vähitellen 
tapahtuvasta ilmiöstä aiheutunutta vahinkoa 

− vakuutuksen kohteen tai sen lisälaitteen toiminta-asteen 
alenemista tai toimintahäiriötä 

− hyönteisten, jyrsijöiden, tuhoeläinten tai jäniseläinten 
aiheuttamaa vahinkoa 

− tulvan, aallokon, jäiden liikkumisen tai routimisen 
aiheuttamaa vahinkoa 

− omaisuutta, joka unohtamisen, katoamisen, putoamisen tai 
hukkaamisen vuoksi on joutunut pois vakuutetun hallusta 
eikä siksi ole toimitettavissa Pohjantähden tarkastettavaksi. 

− polttoaine- tai hydraulijärjestelmän rikkoutumisesta tai 
likaantumisesta tai tällaisen tapahtuman seurauksena 
muulle vakuutuksen kohteen osalle, esimerkiksi moottorille, 
aiheutunutta vahinkoa  

− veden aiheuttamaa vahinkoa, jos ajoneuvoa kuljetetaan 
veden peittämällä tiellä tai alueella 

− kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet säätö- tai 
kunnossapitotoimista, ennakko- tai määräaikaishuollosta, 
toimintahäiriöiden poistamisesta eikä näiden yhteydessä 
vaihdettavista osista 

− vahinkoa eikä kustannuksia, joista toimittaja tai joku muu on 
vastuussa sopimuksen, takuun, huoltosopimuksen tai 
vastaavan sitoumuksen perusteella 

− ammattimaisen räjäytys- tai louhintatyön aiheuttamaa 
vahinkoa  

− vahinkoa, jos vakuutuksen kohteen valmistajan määrittämää 
huolto-ohjelmaa ei ole noudatettu 

− sitä, mikä on ehtokohdan MO530 Vakuutusturvan sisältö, 
luettelossa Vakuutus ei korvaa rajattu vakuutuksen 
korvauspiirin ulkopuolelle. 

 
Ikävähennys 
Vakuutuksen kohteelle aiheutuneista vakuutuksesta korvattavista 
vahingoista kaikista korjaus- ja jälleenhankintakustannuksista 
tehdään kymmenen prosentin (10 %) vähennys jokaiselta 
käyttövuodelta jokaista alkanutta käyttövuotta kohti. 
Käyttövuosien laskeminen aloitetaan ensimmäistä 
käyttöönottovuotta seuraavan kalenterivuoden alusta. 
Hydraulimoottoreiden, -pumppujen, -venttiilien ja -sylintereiden 
vakuutuksesta korvattavista vahingoista tehdään kaikista korjaus- 

ja jälleenhankintakustannuksista kymmenen prosentin (10 %) 
vähennys jokaista tuhatta käyttötuntia kohti. 
 
Muilta osin vahingon määrää laskiessa noudatetaan 
vakuutusehtoa MO560. Pohjantähden korvausvelvollisuuden 
ylimpänä rajana on aina enintään vakuutuksen kohteen tai sen 
osan tai varusteen käypä arvo. 

MO542 Sähköilmiö 
 
Vakuutus korvaa vakuutuksen kohteen sähkölaitteelle 
välittömästi aiheutuneen äkillisen, sisäisen rikkoutumisen, jonka 
on aiheuttanut sähköilmiö, kuten väärä jännite tai napaisuus, 
oikosulku tai ylijännite.  
 
Vakuutus ei korvaa 
− vakuutuksen kohteen tai sen lisälaitteen toiminta-asteen 

alenemista tai toimintahäiriötä 
− rikkoutumisvahinkoja, jotka ovat ehtokohdassa MO546 

mainittu korvattavaksi tai rajattu korvauspiirin ulkopuolelle 
− sitä, mikä on ehtokohdan MO530 Vakuutusturvan sisältö, 

luettelossa Vakuutus ei korvaa rajattu vakuutuksen 
korvauspiirin ulkopuolelle. 

 
Ikävähennys 
Vakuutuksen kohteelle aiheutuneista vakuutuksesta korvattavista 
vahingoista kaikista korjaus- ja jälleenhankintakustannuksista 
tehdään kymmenen prosentin (10 %) vähennys jokaiselta 
käyttövuodelta jokaista alkanutta käyttövuotta kohti. 
Käyttövuosien laskeminen aloitetaan ensimmäistä 
käyttöönottovuotta seuraavan kalenterivuoden alusta.  
 
Muilta osin vahingon määrää laskiessa noudatetaan 
vakuutusehtoa MO560. Pohjantähden korvausvelvollisuuden 
ylimpänä rajana on aina enintään vakuutuksen kohteen käypä 
arvo. 

MO554 Rikkokeskeytys 
 
Vakuutus korvaa Pohjantähdessä vakuutetun ajoneuvon 
rikkoutumis- tai sähköilmiöriskin perusteella korvattavan vahingon 
johdosta menetetyt käyttöpäivät. Menetetyiltä käyttöpäiviltä 
maksetaan vakuutuskirjaan merkitty päiväkohtainen 
keskeytyskorvaus. Omavastuuaika on merkitty vakuutuskirjaan. 
 
Rikkokeskeytyksestä korvataan enintään 30 menetettyä 
käyttöpäivää. Ajoneuvon lunastustapauksessa tai siihen 
verrattavassa tapauksessa korvataan enintään 14 menetettyä 
käyttöpäivää. 
 
Menetetyiksi käyttöpäiviksi lasketaan täydet vuorokaudet. Jos 
ajoneuvo on korvattavan vahingon johdosta toimintakelvoton, 
katsotaan ensimmäisen menetetyn käyttöpäivän alkavan 
vakuutustapahtuman sattumishetkestä. Mikäli ajoneuvo on 
toimintakelpoinen vahingon jälkeen, katsotaan ensimmäisen 
menetetyn käyttöpäivän alkavan korjaustyön alkamishetkestä. 
Viimeinen menetetty käyttöpäivä päättyy korjaustyön 
valmistumiseen.  
 
Korjauksen odotusajasta johtuvia menetettyjä käyttöpäiviä 
korvataan enintään seitsemän. Korjauksen odotusajalla 
tarkoitetaan aikaa, jolloin ajoneuvo toimintakelvottomana odottaa 
esimerkiksi korjauksen aloittamista tai varaosia. 
 
Vakuutus ei korvaa käyttöpäivien menetystä, joka aiheutuu  
− valtakunnallisesta työtaistelusta 
− vakuutuksenottajan tai vakuutetun huolimattomuudesta tai 

muusta hänen menettelystään, kuten esimerkiksi 
toimintakelvotonta ajoneuvoa ei ole viety heti korjattavaksi 
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− muusta Pohjantähdestä riippumattomasta syystä, kuten 
esimerkiksi korjaamon tai maalaamon huonosta työn 
laadusta.  

 
Vakuutus ei korvaa käyttöpäivien menetystä siltä ajalta, kun 
ajoneuvo on poistettu liikennekäytöstä. 

MO560 Korvaaminen 
 
1 Toimenpiteet vakuutustapahtuman yhteydessä 
 
Mikäli vakuutuksenottaja, vakuutettu tai näihin samastettava 
henkilö laiminlyö toimenpiteet vahingon yhteydessä, voidaan 
korvausta alentaa tai se evätä kokonaan. 
 
Tieliikenteestä annettujen säännösten mukaisesti vakuutetun on 
mahdollisuuksien mukaan osallistuttava vahingon selvittelyyn 
vahinkopaikalla ja myötävaikutettava vahingon todellisen syyn ja 
aiheuttajan selville saamiseen. 
 
Vakuutettu on velvollinen heti ilmoittamaan vahinkotapahtumasta 
Pohjantähdelle ja vahvistamaan viipymättä ilmoituksensa 
kirjallisella vahinkoilmoituksella. 
 
Vakuutettu tai muu korvaukseen oikeutettu on velvollinen 
esittämään yhtiölle ne asiakirjat ja tiedot, joilla on merkitystä 
vahinkotapahtuman selvittämisessä. 
 
Pohjantähdelle on varattava tilaisuus tarkastaa vaurioitunut 
ajoneuvo ennen kuin sitä ryhdytään korjaamaan. 
 
Pohjantähden toimesta tehty vahingon arviointi, korjaamon 
suositteleminen tai muu vahingon tekninen selvittely ei ole 
osoitus vahingon kuulumisesta Pohjantähden korvattavaksi. 
Pohjantähti ei ole työn teettäjä tai tilaaja eikä 
korjaustoimeksiannon sopijapuoli. 
 
Pohjantähdellä on oikeus määrätä korjaamo tai hankintapaikka. 
Pohjantähdellä ei kuitenkaan ole vastuuta työn tai osan laadusta. 
 
Ilkivalta-, palo- ja varkausvahingosta sekä törmäyksestä 
hirvieläimeen on vakuutetun heti ilmoitettava 
vahinkopaikkakunnan poliisiviranomaiselle ja toimitettava poliisin 
ilmoitusjäljennös vahinkoilmoituksen liitteenä Pohjantähdelle.  
 
Mikäli varkausvahinko on tapahtunut ulkomailla, on vahingosta 
tehtävä ilmoitus myös Suomen poliisiviranomaisille ja toimitettava 
sitä koskeva ilmoitus Pohjantähdelle. 
  
Jos ajoneuvo on anastettu, pitää ajoneuvon kaikki avaimet 
toimittaa Pohjantähdelle. 
 
Autopalvelusta korvattavan vakuutustapahtuman yhteydessä 
vakuutetun on toteennäytettävä korvattavan kustannuksen määrä 
asianmukaisella tositteella. 
 
Milloin autopalvelusta haetaan korvausta ajoneuvolle 
aiheutuneen vaurion tai ajoneuvoon syntyneen vian vuoksi, tästä 
on pyydettäessä esitettävä korjaamon todistus tai jäljennös 
korjauslaskusta. 
 
2 Korvauksen laajuus 
 
Vakuutus korvaa vakuutuksen kohteelle aiheutuneen 
suoranaisen esinevahingon vakuutuskirjaan merkityn 
vakuutusturvan mukaisesti. Vakuutus korvaa myös tässä 
vakuutusehdossa mainitut lisäkustannukset. 
 

Lisäksi vakuutus korvaa vakuutustapahtumassa 
vahingoittuneen ajoneuvon tielle nostamisesta aiheutuneet 
kustannukset. Samoin korvataan kustannukset 
liikennekelvottoman ajoneuvon kuljettamisesta lähimpään 
korjaamoon, jos ajoneuvoa ei voida sen oman koneen voimalla 
sinne ajaa. Liikennekelvottomuuden tulee johtua tästä 
vakuutuksesta korvattavasta vahingosta. 
 
Tunnearvoa, arvonalennusta tai menetettyjä tuloja ei korvata. 
 
Vakuutus korvaa myös kohtuulliset kustannukset, jotka 
vakuutetulle aiheutuvat sattuneen tai välittömästi uhkaavan, tästä 
vakuutuksesta korvattavan vahingon rajoittamisesta tai 
torjumisesta (ks. Yleiset sopimusehdot 9.2 ja 9.3). Vahingon 
rajoittamis- ja torjumiskuluista ei vähennetä omavastuuta. 
 
3 Korvauksen määrittäminen 
 
3.1 Omaisuuden arvo 
Suoranaisessa esinevahingossa Pohjantähden 
korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana on vakuutuksen kohteen, 
sen osan tai varusteen käypä arvo tai vakuutusehdoissa erikseen 
mainituissa tilanteissa uusarvo.  
  
Käyvällä arvolla tarkoitetaan sitä käteishintaa, joka 
moottoriajoneuvosta tai muusta omaisuudesta olisi välittömästi 
ennen vahinkotapahtumaa ollut saatavissa, jos se olisi myyty 
tarkoituksenmukaisella tavalla.  
 
Käypää arvoa määritettäessä otetaan huomioon ajoneuvon tai 
sen osan yksilölliset kuntotekijät, yleinen saatavuus sekä muut 
ajoneuvon hintaan vaikuttavat tekijät (esim. käyttöönottoaika, 
vuosimalli, käyttötapa sekä ajetut kilometrit).  
 
Uusarvolla tarkoitetaan uuden samanlaisen ajoneuvon 
käteismyyntihintaa silloin, kun sitä on viimeksi ollut myynnissä. 
 
3.2 Omaisuuden vahingon määrä 
Jos vahingoittunut omaisuus voidaan kohtuullisin kustannuksin 
korjata, vahingon määrä on korjauskustannukset tai niitä 
vastaava rahamäärä. 
 
Jos vakuutuksen kohde tai sen osa on vahingoittunut niin pahoin, 
ettei sitä kohtuullisin kustannuksin voida korjata, vahingon määrä 
on sillä välittömästi ennen vakuutustapahtumaa olleen käyvän 
arvon ja vakuutustapahtuman jälkeen olevan käyvän arvon 
erotus. 
 
Kun vakuutusmaksun peruste on euromääräinen, korvauksen 
ylimpänä rajana on ajoneuvon käypä arvo.  
 
3.3 Määrättyjen esineiden vahingon määrä 
 
Seuraavien esineiden vahingon määrä saadaan vähentämällä 
uuden samanlaisen tai lähinnä vastaavanlaisen omaisuuden 
uusarvosta vuotuiset ikävähennykset 
− kypärä ja kypäräpuhelimet 
− ajopuku, käsineet ja saappaat 
− ääni- ja kuvatallennelaitteet 
− ATK-laitteet 
− lasten turvaistuin. 
 
Vuotuinen ikävähennys on 20 %. Vähennys tehdään esineen 
toisesta ikävuodesta alkaen. Esineen ikä lasketaan vähentämällä 
vahinkovuodesta käyttöönottovuosi. Ensimmäinen 
käyttöönottovuosi päättyy kalenterivuoden vaihtuessa riippumatta 
siitä, mihin aikaan vuodesta esine on otettu käyttöön. 
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Korvauksen suorittaminen edellyttää, että omaisuudesta löytyy 
ostokuitti, takuutodistus tai muu luotettava selvitys. 
 
Ikävähennystä ei tehdä laskuun perustuvista 
korjauskustannuksista 
 
3.4 Korvauksen suorittaminen 
Pohjantähti täyttää korvausvelvollisuutensa joko  
− maksamalla korjauskustannukset tositteiden mukaan tai 

maksamalla niistä etukäteen sovitun määrän rahana 
(kertakorvaus) tai 

− maksamalla vakuutuksen kohteella välittömästi ennen 
vahinkoa olleen käyvän arvon ja vakuutustapahtuman 
jälkeen olevan käyvän arvon erotuksen rahana tai 

− lunastamalla vakuutuksen kohteen kohdan 3.4.2 mukaisesti.  
 
Pohjantähdellä on lisäksi oikeus hankkia tilalle samanlainen tai 
samanarvoinen ajoneuvo tai sen osa. 
 
Korvauksen määrää laskettaessa otetaan huomioon verotusta 
säätelevät lait.  
 
Esimerkiksi: 
− ajoneuvon korjauskustannuksiin ja vakuutuksesta 

korvattavien varusteiden tai laitteiden hankintakustannuksiin 
sisältyvää arvonlisäveroa tai vastaavaa ulkomaista 
kulutusveroa ei korvata, jos vakuutetulla on oikeus joko 
vähentää vero tai saada vero palautuksena 

− lunastuskorvauksesta vähennetään arvonlisäveroa vastaava 
määrä silloin, kun vakuutettu olisi velvollinen suorittamaan 
veroa ajoneuvon myyntihinnasta, jos ajoneuvo olisi myyty 
vakuutustapahtuman sattumispäivänä. 

 
3.4.1 Korjaaminen 
Ajoneuvo pitää korjata tarkoituksenmukaisia korjausmenetelmiä 
käyttäen. 
 
Vaurioituneen ajoneuvon korjaamiseen tulee käyttää kunnoltaan 
ja iältään vahingoittuneita  
 
vastaavia, käyttökelpoisia osia, jos niitä on saatavissa eikä niiden 
hankinta aiheuta korjaustyöhön viivästymistä.  
 
Pohjantähti ei ole velvollinen korvaamaan uusilla osilla sellaisia 
vahingoittuneita osia, jotka korjaamalla voidaan saattaa 
tarkoituksensa täyttävään kuntoon. 
 
Jos vakuutuksen kohteen korjaamisen yhteydessä on uusittu 
kuluneita, ruostuneita tai syöpyneitä osia niiden vahingoittumisen 
takia tai on suoritettu sellaisia maalaus-, verhoilu- tai muita töitä, 
joiden johdosta ajoneuvon kunto on näiltä osin olennaisesti 
parantunut, tämä otetaan huomioon korvausta laskettaessa 
alentamalla korvausta vastaavasti.  
 
3.4.2 Lunastus 
 
3.4.2.1 Lunastus käyvästä arvosta 
Jos vahingon määrän arvioidaan olevan vähintään kaksi 
kolmasosaa ajoneuvon käyvästä arvosta, Pohjantähdellä on 
oikeus lunastaa vakuutuksen kohde. Lunastushintana käytetään 
käypää arvoa. 
 
Lunastamalla korvattavan ajoneuvon tai sen osan omistusoikeus 
siirtyy Pohjantähdelle. Lunastuskorvauksen suorittaminen 
edellyttää, että Pohjantähdelle on toimitettu ajoneuvon 
rekisteriotteen ilmoitusosa allekirjoitettuna sekä tekninen osa ja 
ajoneuvon kaikki avaimet. 
 

3.4.2.2 Uusarvolunastus 
Törmäysriskin sisältävällä vakuutuksella vakuutettu 
yksityiskäyttöön rekisteröity henkilöauto (ei matkailuauto), 
pakettiauto tai traktori, jonka ajoneuvoryhmä on kevytauto, 
lunastetaan uuden samanlaisen ajoneuvon käteismyyntihinnasta 
vahinkohetkellä tai silloin, kun sitä on viimeksi ollut myynnissä, 
jos  
− vahinko on voimassa olevan törmäys-, luonnonilmiö-, eläin-, 

ilkivalta-, palo- tai varkausriskin perusteella korvattava 
vahinko ja 

− korjauskustannusten arvioitu määrä on yli 50 % uuden 
samanlaisen ajoneuvon käteismyyntihinnasta ja 

− ajoneuvolla on ajettu enintään  
60 000 km ja 

− ajoneuvo on ollut rekisteröitynä enintään kaksi vuotta ja 
− ajoneuvo on ollut vain vakuutetun omistuksessa tai 

hallinnassa ja vakuutettuna törmäysriskin sisältävällä 
vakuutuksella siitä asti, kun se ensimmäisen kerran 
ilmoitettiin ajoneuvorekisteriin. 

 
Autoliike omistajana ja haltijana: 
Vakuutettu ei menetä oikeuttaan uusarvolunastukseen sen 
vuoksi, että uusi ajoneuvo on ollut ennen vakuutettua kuusi 
kuukautta ja ajoneuvolla on ajettu enintään 5000 km saman 
autoliikkeen omistuksessa ja hallinnassa esittely- tai 
myyntitarkoituksessa. 
 
Uusarvolunastusta ei sovelleta muuttotavarana (tulliveroasetus 
16-17 §) Suomeen tuotuihin ajoneuvoihin, joissa on myynti- ja 
käyttörajoitus.  
 
4 Poikkeavat omavastuut 
 
4.1 Omavastuut ulkomailla 
 
Pohjoismaiden ulkopuolella sattuneissa vahingoissa omavastuu 
on vakuutuskirjaan merkityn omavastuun määrä 
kaksinkertaisena. 
 
Virossa sattuneissa vahingoissa omavastuu on vakuutuskirjaan 
merkityn omavastuun määrä kaksinkertaisena, 
varkausvahingoissa kuitenkin aina vähintään 20 % vahingon 
määrästä. 
 
Albaniassa, Bosnia-Herzegovinassa, Bulgariassa, Iranissa, 
Israelissa, Kosovossa, Kroatiassa, Latviassa, Liettuassa, 
Makedoniassa, Marokossa, Montenegrossa, Puolassa, 
Romaniassa, Serbiassa, Slovakiassa, Tsekissä, Tunisiassa, 
Turkissa tai Venäjällä sattuneissa vahingoissa omavastuu on 
vakuutuskirjaan merkitty omavastuu nelinkertaisena, 
varkausvahingoissa kuitenkin aina vähintään 25 % vahingon 
määrästä. Korotettuja omavastuita sovelletaan myös, jos 
vakuutuksen voimassaoloaluetta on laajennettu. 
 
4.2 Moottorityökoneen tai traktorin veteen tai suohon 
uppoaminen 
Vahingon aiheutuessa moottorityökoneen tai traktorin veteen tai 
suohon uppoamisesta vähennetään vakuutuksesta korvattavasta 
vahingon määrästä omavastuuna 25 %, kuitenkin vähintään 
vakuutuskirjaan merkitty törmäysriskin omavastuu. Vahingon 
määrään luetaan myös mahdolliset nosto- yms. kulut. 
 
4.3 Esteeseen törmääminen 
Vahingon aiheutuessa ajoneuvon osumisesta yläpuolella olevaan 
esteeseen vähennetään vakuutuksesta korvattavasta vahingon 
määrästä omavastuuna 25 %, kuitenkin vähintään 
vakuutuskirjaan merkitty törmäysriskin omavastuu.  
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Tätä ehtoa ei sovelleta henkilö-, pakettiautoihin tai muihin 
kokonaismassaltaan alle 3500 kg painaviin ajoneuvoihin. 
 
4.4 Moottorityökoneen ja traktorin paloturvallisuuslaitteet ja -
järjestelmät 
Mikäli moottorityökonetta tai traktoria käytetään pääasiallisesti 
palovaarallisella alueella tai palovaarallisissa olosuhteissa tule se 
varustaa vakuutuskirjaan merkityllä paloturvallisuuslaitteella tai 
järjestelmällä. 
 
Mikäli moottorityökone tai traktori ei ole varustettu 
vakuutuskirjaan merkityllä paloturvallisuuslaitteella tai -
järjestelmällä, vähennetään jokaisesta paloriskin perusteella 
vakuutuksesta korvattavasta vahingon määrästä omavastuuna 
25 %. Omavastuu on kuitenkin vähintään vakuutuskirjaan 
merkitty paloriskin omavastuu. 
 
5 Omavastuiden ja muiden vähennysten laskeminen 
korvauksesta 
 
Omavastuut ja muut näissä ehdoissa mainitut vähennykset 
lasketaan peräkkäisinä vähennyksinä seuraavassa 
järjestyksessä: 
1. arvonlisävero  
2. muut vähennettävät verot 
3. omaisuuden ikään perustuva vähennys 
4. omavastuu 
5. korvauksen mahdollinen alennus (esimerkiksi suojeluohjeen 

laiminlyönti). 

MO570 Oikeusturva 
 
1 Vakuutuksen tarkoitus 
 
Oikeusturvavakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutetun 
välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, 
jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä 
vakuutuskirjassa mainitun moottoriajoneuvon omistamiseen, 
kuljettamiseen ja hallintaan liittyvissä riita-, rikos- ja 
hakemusasioissa jäljempänä määritellyissä 
vakuutustapahtumissa. 
 
2 Vakuutetut 
 
Vakuutettuja ovat vakuutuskirjassa mainitun ajoneuvon omistaja, 
haltija ja kuljettaja kukin tässä ominaisuudessaan. 
 
3 Tuomioistuimet ja vakuutuksen voimassaoloalue 
 
Vakuutettu voi käyttää vakuutusta asioissa, jotka voidaan 
välittömästi saattaa käsiteltäviksi Suomessa käräjäoikeudessa tai 
vastaavassa ulkomaisessa tuomioistuimessa ajoneuvoturvan 
MO510 kohdassa 1 tai 2 mainituissa maissa sekä näiden 
tuomioistuinten muutoksenhakuasteissa tai 
välimiesmenettelyssä. 
 
Vakuutus ei korvaa kuluja asioissa, jotka käsitellään 
hallinnollisissa viranomaisissa tai erikoistuomioistuimissa kuten 
esimerkiksi, hallinto-oikeudessa, vakuutusoikeudessa tai 
korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Vakuutus ei myöskään 
korvaa kuluja asioissa, jotka käsitellään Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimessa, Euroopan yhteisöjen 
tuomioistuimessa tai yhteisöjen ensimmäisen asteen 
tuomioistuimessa. 
 
4 Korvattavat vakuutustapahtumat 
 

4.1 Riita- ja hakemusasia 
Vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma on riidan 
syntyminen. Riita on syntynyt, kun perusteeltaan ja määrältään 
yksilöity vaatimus on kiistetty perusteen tai määrän osalta. 
 
4.2 Rikosasia 
Vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma on 
moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä johtuva  
− vakuutetun ollessa syytettynä tai vastaajana: virallisen 

syyttäjän vakuutettua vastaan ajama syyte tai 
asianomistajan vakuutettuun kohdistama 
rangaistusvaatimus tai yksityisoikeudellinen vaatimus 

− vakuutetun ollessa asianomistajana: rikokseen perustuva 
vakuutetun muu yksityisoikeudellinen vaatimus kuin 
oikeudenkäyntikuluvaatimus. 

 
4.3 Vakuutuksesta korvataan 
Vakuutuksesta korvataan riita- ja hakemusasiassa sekä 
rikosasiassa (kohdat 4.1 ja 4.2) vakuutuksen voimassaoloaikana 
sattuneet vakuutustapahtumat.  
 
Vakuutustapahtuma on sattunut vakuutuksen 
voimassaoloaikana, jos riita, vaatimus tai syyte perustuu 
tapahtumaan, olosuhteeseen, oikeustoimeen tai 
oikeudenloukkaukseen, joka on syntynyt vakuutuksen 
voimassaoloaikana. 
 
4.4 Yksi vakuutustapahtuma 
Kysymyksessä on yksi vakuutustapahtuma silloin, kun 
− kaksi tai useampia tämän vakuutuksen vakuutettuja on riita-, 

rikos- tai hakemusasiassa samalla puolella tai 
− vakuutetulla on useita riita-, rikos- tai hakemusasioita, jotka 

perustuvat samaan tapahtumaan, olosuhteeseen, 
oikeustoimeen tai oikeudenloukkaukseen taikka samaan tai 
samanlaiseen, vaikkakin eri perusteiseen vaatimukseen, 
vaikka asiat eivät ole samaan aikaan vireillä. 
 

4.5 Vakuutustapahtumiin liittyvät rajoitukset 
Vakuutus ei korvaa vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, 
− jolla on vakuutetulle vähäinen merkitys tai jossa varsinaisen 

vaatimuksen määrä on alle oikeusturvavakuutuksen 
vähimmäisomavastuun  

− jossa vaatimuksen kiistämistä ei voida osoittaa 
− jossa on kysymys muusta kuin ajoneuvon omistamista, 

kuljettamista tai hallintaa koskevasta vakuutetun työhön, 
ammatinharjoittamiseen, elinkeino- tai ansiotoimintaan 
liittyvästä asiasta 

− jossa on kysymys luvanvaraisen henkilö- tai tavaraliikenteen 
harjoittamiseen tarvittavasta liikenneluvasta tai tällaisen 
liikenteen luvattomasta harjoittamisesta 

− jossa tämän vakuutuksen vakuutetut ovat vastapuolina. 
Vakuutuksesta korvataan kuitenkin vakuutuksenottajan 
kustannukset sekä ajoneuvon kuljettajan puolustuskulut 
moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä johtuneesta 
syytejutusta. 

− jossa virallisen syyttäjän vakuutettua vastaan ajama syyte 
koskee rattijuopumusta, törkeää rattijuopumusta, 
huumaantuneena ajamista, liikennepakoa tai kulkuneuvon 
luovuttamista juopuneelle 

− jossa virallisen syyttäjän vakuutettua vastaan ajama syyte 
koskee liikennerikkomusta, ajoneuvorikkomusta, törkeää 
liikenneturvallisuuden vaarantamista tai ylinopeuteen 
perustuvaa liikenneturvallisuuden vaarantamista 

− jossa virallisen syyttäjän vakuutettua vastaan ajama syyte 
koskee tahallista tekoa tai törkeää huolimattomuutta 

− jossa virallisen syyttäjän vakuutettua vastaan ajama syyte 
koskee kulkuneuvon kuljettamista oikeudetta  

− joka koskee kuljettajan ajokieltoon määräämistä. Jos 
kuitenkin tieliikennelain 75 §:n 2 momentin 3 kohdassa 
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mainituilla perusteilla määrätty ajokielto on yleisen 
tuomioistuimen lainvoimaisella päätöksellä kumottu, 
korvataan ajokiellon kumoamisesta aiheutuneet 
kustannukset. 

− joka koskee edellä mainituissa kohdissa tarkoitettuihin 
tekoihin perustuvaa vakuutettua vastaan esitettyä 
vahingonkorvaus- tai muuta vaatimusta 

− joka koskee vakuutetun esittämää sellaiseen tekoon 
perustuvaa vahingonkorvausvaatimusta, josta vakuutettu on 
tuomittu rangaistukseen. Jos vahingonkorvausvaatimus 
kuitenkin perustuu tekoon, josta vakuutettu on tuomittu 
rangaistukseen liikenneturvallisuuden vaarantamisesta tai 
liikennerikkomuksesta, korvataan 
vahingonkorvausvaatimuksen esittämisestä aiheutuvat 
kustannukset. 

− joka koskee konkurssia 
− joka koskee ulosottoa, ulosottokaaressa tarkoitettua 

täytäntöönpanoriitaa tai ulosottoon liittyvää täytäntöönpanoa 
− jossa on kysymys yrityksen saneerauksesta tai 

yksityishenkilön velkajärjestelystä annettujen lakien 
mukaisesta menettelystä tai maaseutuelinkeinojen 
rahoituslain mukaisesta maatalouden harjoittajan 
vapaaehtoisesta velkajärjestelystä 

− jossa on kysymys siitä, onko vakuutetun ilmoittamasta 
vakuutustapahtumasta aiheutuneet kustannukset joko 
kokonaan tai osittain korvattava tästä 
oikeusturvavakuutuksesta 

− jota käsitellään ryhmäkanteena. 
 
5 Toimenpiteet vakuutustapahtuman satuttua 
 
Jos vakuutettu haluaa käyttää vakuutusta, on siitä ilmoitettava 
kirjallisesti Pohjantähdelle. Pohjantähti antaa ilmoituksen jälkeen 
vakuutetulle kirjallisen päätöksen siitä, myönnetäänkö asiassa 
oikeusturvaetuus. 
 
Vakuutetun on käytettävä asiamiehenään asianajajaa tai muuta 
lakimiestä. Jos vakuutettu ei käytä lainkaan asiamiestä tai jos 
vakuutettu käyttää muuta kuin ylemmän oikeustieteellisen 
korkeakoulututkinnon tai vastaavan ulkomaisen tutkinnon 
suorittanutta asiamiestä, vakuutuksesta ei suoriteta korvausta. 
 
Vakuutetun on oikeudenkäynnissä ja sovintoneuvotteluissa 
vaadittava vastapuolelta täysimääräisesti korvausta asianajo- ja 
oikeudenkäyntikuluistaan. Jos vakuutetun vastapuolelleen 
esittämä oikeudenkäyntikuluvaatimus on tuomioistuimen 
tuomiolla hylätty osittain tai kokonaan, tuomiosta on ilmoitettava 
Pohjantähdelle viimeistään kuuden vuorokauden kuluessa sen 
antamisesta ja siitä on Pohjantähden vaatimuksesta valitettava. 
 
Jos vakuutettu ei vaadi vastapuolelta kulujaan, luopuu 
vaatimuksista osittain tai kokonaan ilman Pohjantähden 
suostumusta, ei ilmoita tuomioistuimen oikeudenkäyntikuluja 
koskevasta tuomiosta Pohjantähdelle määrätyssä ajassa tai ei 
suostu valittamaan kyseisestä tuomiosta, vakuutuksesta 
suoritettavaa korvausta voidaan vakuutussopimuslain mukaan 
alentaa tai evätä se. 
 
Riita-asioiden sovittelusta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 
mukaisessa sovintomenettelyssä (tuomioistuinsovittelu) 
käsiteltävässä asiassa kuluja ei kuitenkaan tarvitse vaatia 
sovittelumenettelystä aiheutuneista kustannuksista. 
 
Vakuutetulla ei ole oikeutta myöntää asian hoitamisesta 
aiheutuneiden kustannusten määrää Pohjantähteä sitovasti. 
 
Vakuutetun mahdollisesti asiamiehelleen suorittama korvaus 
asiamiehen palkkioista ja kuluista ei sido Pohjantähteä 
arvioitaessa oikeudenkäyntikulujen välttämättömyyttä tai 
kohtuullisuutta. 

 
6 Korvaaminen 
 
6.1 Vakuutusmäärä ja omavastuu 
Vakuutusmäärä, joka on Pohjantähden korvausvelvollisuuden 
enimmäismäärä, on merkitty vakuutuskirjaan. 
 
Korvattavista kustannuksista vähennetään vakuutuskirjaan 
merkitty omavastuu. 
 
6.2 Korvattavat kustannukset 
Vakuutus korvaa välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja 
oikeudenkäyntikulut seuraavasti: 
 
6.2.1 Riita- ja hakemusasiassa 
Vakuutus korvaa asiamiehen käyttämisestä ja todistelusta 
aiheutuneet kulut. 
 
Jos tuomioistuinkäsittely edellyttää jotakin oikeustointa tai 
jossakin elimessä tai toimituksessa tehtyä päätöstä, vakuutus 
korvaa tämän esivaiheen jälkeen syntyneet kulut. 
 
6.2.2 Välimiesmenettelyn tai sovittelun kohteena olevassa 
asiassa 
Vakuutus korvaa asiamiehen käyttämisestä ja todistelusta 
vakuutetulle aiheutuneet kulut riita- tai hakemusasiassa. 
Välimiehen tai sovittelijan palkkiota ja kuluja ei kuitenkaan 
korvata. 
 
Kun asiaa on käsitelty tuomioistuinsovittelussa, korvataan 
vakuutuksesta myös sovittelijan mahdollisen avustajan palkkiosta 
ja kuluista riidan osapuolten pääluvun mukaisesti laskettu 
vakuutetun osuus. 
 
6.2.3 Rikosasiassa 
 
6.2.3.1 Asianomistajana 
Vakuutetulle asiamiehen käyttämisestä ja todistelusta 
aiheutuneet oikeudenkäyntikulut korvataan siltä osin kuin 
oikeudenkäynnissä on kysymys rikoksesta johtuvasta vakuutetun 
muusta yksityisoikeudellisesta vaatimuksesta kuin 
oikeudenkäyntikuluista. 
 
6.2.3.2 Syytettynä ja vastaajana  
Vakuutetulle asiamiehen käyttämisestä ja todistelusta 
aiheutuneet oikeudenkäyntikulut korvataan, jos kysymyksessä on 
asianomistajan vakuutettua vastaan ajama syyte, kun virallinen 
syyttäjä on päättänyt jättää syytteen nostamatta tai on 
peruuttanut sen. 
 
6.2.4 Muutoksenhausta korkeimpaan oikeuteen 
Jos muutoksenhaku korkeimpaan oikeuteen edellyttää 
valituslupaa, muutoksenhausta aiheutuneet kustannukset 
korvataan vakuutuksesta vain siinä tapauksessa, että lupa on 
myönnetty. 
 
Ylimääräisten muutoksenhakukeinojen käyttämisestä aiheutuneet 
kustannukset korvataan vain, jos korkein oikeus on hyväksynyt 
kantelun, tuomion purkamisen tai palauttanut menetetyn 
määräajan. 
 
6.2.5 Yhteinen intressi 
Mikäli asiassa on kysymys olennaisesti muusta kuin vakuutetun 
omasta intressistä taikka vakuutetulla on vakuutustapahtumassa 
valvottavana yhteinen etu muun kuin tällä vakuutuksella 
vakuutetun henkilön kanssa, vakuutuksesta korvataan vain 
vakuutetun osuudeksi katsottava osa kustannuksista. 
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6.3 Korvauksen määrä ja sen laskeminen 
Vakuutuksesta korvattavat asianajo- ja oikeudenkäyntikulut 
määrätään oikeudenkäymiskaaren 21 luvun oikeusohjeiden 
mukaisesti. Jos tuomioistuin ei ole lausunut päätöksessään 
asianajo- ja oikeudenkäyntikuluista tai jos asia on ratkaistu 
sovintoteitse, korvattavat kustannukset määrätään ottaen 
huomioon myös vastaavanlaisissa asioissa yleensä tuomitut tai 
maksetut kulut. 
 
Asiamiehen käytöstä korvataan kohtuullinen palkkio asiamiehen 
työstä ja välttämättömistä kuluista. Palkkion ja kulujen 
kohtuullisuutta määrättäessä otetaan huomioon riidanalaisen 
etuuden arvo, asian vaikeus ja laajuus sekä suoritetun työn 
määrä ja laatu. 
 
Jos vakuutettu on arvonlisäverolain mukaan oikeutettu 
vähentämään asianajolaskuun tai oikeudenkäyntikuluihin 
sisältyvän arvonlisäveron, korvauksesta vähennetään 
kustannuksiin sisältyvä arvonlisävero. 
 
6.4 Kustannukset, joita vakuutus ei korvaa 
 
Vakuutus ei korvaa 
− vakuutetun maksettavaksi tuomittuja tai sovittuja 

vastapuolen oikeudenkäyntikuluja. Vakuutuksesta 
korvataan kuitenkin vakuutetun maksettavaksi tuomitut 
vastapuolen oikeudenkäyntikulut samoin ehdoin kuin 
vakuutetun omatkin asianajokulut silloin, kun 
• tästä on erikseen sovittu ja merkitty vakuutuskirjaan, 
• vakuutettua on avustanut oikeudenkäynnissä kuluttaja-

asiamies tai hänen alaisensa ja vakuutetun asian 
hoitaminen on ollut lain soveltamisen ja kuluttajien 
yhteisen edun kannalta tärkeää tai 

• vakuutetun vastapuoli on pääosin jättänyt 
noudattamatta asiassa annettua 
kuluttajavalituslautakunnan, vakuutuslautakunnan tai 
muun vastaavan elimen päätöstä, joka riidan 
keskeisiltä osin oli vakuutetulle myönteinen. 

− kustannuksia, jotka ovat syntyneet ennen 
vakuutustapahtumaa suoritetuista toimenpiteistä tai asian 
alustavasta selvittelystä 

− tuomion tai päätöksen täytäntöönpanosta aiheutuvia 
kustannuksia 

− vakuutetun ajanhukkaa, omaa työtä, tulon- tai 
ansionmenetystä, matkoja tai oleskelukustannuksia eikä sitä 
lisäkustannusta, joka aiheutuu asiamiehen vaihtamisesta tai 
vakuutetun omasta kustannuksia lisäävästä tai tarpeettomia 
kustannuksia aiheuttavasta menettelystä 

− oikeustieteellisen asiantuntijalausunnon hankkimisesta 
aiheutuneita kuluja 

− rikosilmoituksen tai tutkintapyynnön tekemisestä taikka 
rikosasian esitutkinnasta aiheutuvia kuluja 

− kustannuksia sellaisista seikoista tai todisteista, joita 
tuomioistuin ei ota huomioon liian myöhään esitettyinä 

− kustannuksia, jotka vakuutettu tai hänen asiamiehensä ovat 
aiheuttaneet jäämällä pois tuomioistuimesta, jättämällä 
noudattamatta tuomioistuimen antamia määräyksiä tai 
esittämällä väitteen, jonka he ovat tienneet tai heidän olisi 
pitänyt tietää aiheettomaksi taikka muutoin ovat 
oikeudenkäyntiä pitkittämällä tahallaan tai 
huolimattomuudesta aiheuttaneet 

− kustannuksia oikeudenkäynnistä, jonka vakuutettu tai hänen 
asiamiehensä on aloittanut ilman, että vastapuoli on antanut 
siihen aihetta taikka muutoin ovat tahallisesti tai 
huolimattomuudesta aiheuttaneet tarpeettoman 
oikeudenkäynnin. 

 
6.5 Muita korvaukseen liittyviä säännöksiä 
Pohjantähti suorittaa korvauksen vakuutetun asianajo- ja 
oikeudenkäyntikuluista tuomioistuimen lainvoimaisen päätöksen 
tai sovinnon syntymisen jälkeen. 
 
Pohjantähden korvausvelvollisuuden vähennykseksi on luettava 
kulukorvaus, jonka vakuutetun vastapuoli on tuomittu tai 
sitoutunut maksamaan vakuutetulle, mikäli se on saatu perityksi 
maksuvelvolliselta. Tällöin korvaus lasketaan siten, että 
korvattavista kuluista vähennetään vakuutetun omavastuu sekä 
vastapuolelta saatu kulukorvaus. 
 
Mikäli vakuutettu on perinyt oikeudenkäyntikulut, tai vastapuoli on 
ne vakuutetulle maksanut, on vakuutetun palautettava ne 
Pohjantähdelle korkoineen siltä osin kuin ne on ehtojen mukaan 
luettava Pohjantähden hyväksi. 
 
Jos vastapuoli tai ryhmäkanteena ajetussa asiassa valtio, on 
tuomittu tai sitoutunut maksamaan vakuutetulle kulukorvausta, 
joka vakuutuksesta korvausta suoritettaessa on maksamatta, 
vakuutettu on velvollinen ennen korvauksen suorittamista 
siirtämään oikeutensa kulukorvaukseen Pohjantähdelle 
vakuutuksesta suoritettavaan korvausmäärään asti. 
 
Vastapuolen kulukorvaus jaetaan Pohjantähden ja vakuutetun 
kesken maksettujen kuluosuuksien suhteessa. Mikäli 
vastapuolen kulukorvaus on vähemmän kuin vakuutetun 
oikeudenkäyntikulujen määrä, ei vakuutetulla ole oikeutta 
osuuteen kulukorvauksesta vähimmäisomavastuun osalta siltä 
osin kuin Pohjantähden maksamaa vakuutuskorvausta ei saada 
kokonaan katettua kulukorvauksen määrällä.  
 
Jos vakuutettu on kuitenkin joutunut maksamaan osan 
kustannuksistaan itse sen vuoksi, että kustannukset ylittävät sen 
määrän, joka on vakuutuskirjassa mainittu enimmäiskorvaus 
sekä asiakkaalle kuuluva omavastuuosuus, vakuutetulla on 
oikeus vastapuolelta saatuun kulukorvaukseen tämän määrän 
ylittävältä osuudelta.  
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