Moottoripyöräilysi
turvaksi

VAKUUTUSTURVAA

moottoripyörille

KASKO TURVAA MOOTTORIPYÖRÄSI
Vaikka ajaisit itse turvallisesti ja liikennesääntöjä noudattaen, aina voi sattua peräänajoja tai muita
onnettomuuksia itsestä riippumattomista syistä. Siksi on hyvä vakuuttaa moottoripyörä Pohjantähden moottoripyörävakuutuksella. Pakollisen liikennevakuutuksen lisäksi moottoripyörä kannattaa
vakuuttaa myös vapaaehtoisella ajoneuvoturvalla.

Mitä voit valita kaskoosi?

Riskikohtaisesti hinnoiteltu vakuutus

Moottoripyörävakuutuksen vapaaehtoinen ajoneuvoturva korvaa äkillisiä ja ennalta arvaamattomia moottoripyörällesi aiheutuneita vahinkoja.
Vakuutus korvaa moottoripyörällesi aiheutuvia
vahinkoja silloin, kun olet itse vahingon aiheuttanut osapuoli.
Moottoripyörän lisäksi vakuutuksesta korvataan
vakuutuksenottajan omistama kypärä, ajopuku,
-käsineet ja -saappaat, jotka vahingoittuvat vakuutuksesta korvattavan vahingon yhteydessä.
Vapaaehtoisessa vakuutuksessa paloriski on ainoa, joka on perusturvasi vuoksi pakollinen. Muun
vakuutusturvan moottoripyörävakuutukseesi valitset itse tarpeidesi mukaan.
Vakuutukseen valittavavissasi olevat turvat ovat
eläin (eläimeen törmäys), autopalvelu, ilkivalta, keskeytys, luonnonilmiö, oikeusturva, rahoitus,
törmäys ja varkaus.

Pohjantähden moottoripyörävakuutus hinnoitellaan riskikohtaisesti. Vakuutuksen hinta on kalliimpi riskialttiina aikana eli ajokaudella (1.4.–30.9.).
Ajokauden ulkopuolella (1.10.–31.3.) vakuutusmaksu on edullisempi. Vakuutusturva on kokonaisuudessaan voimassa myös ajokauden ulkopuolella,
mutta vakuutusmaksu muodostuu lähinnä säilytykseen liittyvistä riskeistä kuten palo, varkaus ja
ilkivalta.
Sinun ei tarvitse ilmoittaa erikseen liikennekäytöstäpoistoa ajokauden loputtua, sillä vakuutusmaksut ovat jo valmiiksi pienemmät ajokauden ulkopuolella.

Pohjantähdessä voit valita vapaaehtoiseen moottoripyörävakuutukseesi riskikohtaisen omavastuun
portaattomasti 150 euron ja 2 000 euron väliltä. Perusomavastuu on 200 euroa. Lisätietoa ajoneuvovakuutuksen ulkomaan erityisomavastuusta löydät
vakuutusehtojen kohdasta MO560, korvaaminen.
Pohjantähtiturvan moottoripyörävakuutuksen
maksu muodostuu monista eri tekijöistä, kuten
• vakuutuksenottajan iästä ja asuinpaikasta
• moottoripyörän ominaisuuksista
• omavastuusta
• vakuutuksenottajan vakuutus- ja vahinkohistoriasta eli bonuksesta.
Keskittämällä kotivakuutuksesi Pohjantähteen saat
myös moottoripyörän vakuutukseen 5 %:n alennuksen.
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Liikenne

91 %

9%
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Luonnonilmiö

91 %
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Eläin

91 %
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Ilkivalta

50 %

50 %

Varkaus

50 %

50 %

Palo

50 %

50 %

Oikeusturva

83 %

17 %

Autopalvelu

83 %

17 %

Keskeytys

83 %

17 %

Petos

83 %

17 %

Rahoitus

50 %

50 %

Vakuutettava riski
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Omavastuu ja vakuutusmaksu

Vakuutusmaksun jakautuminen

