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1 Vakuutusehtojen soveltamisala

saatuaan antanut vakuutuksen korkeampaa maksua vastaan,
Pohjantähdellä on siitä tiedon saatuaan oikeus periä korkeampi
vakuutusmaksu takautuvasti. Jos Pohjantähti olisi antanut
vakuutuksen alempaa maksua vastaan kuin oli sovittu, liikaa
perittyä maksua ei tarvitse palauttaa.

Vakuutusehtoja sovelletaan yksityisille henkilöille sekä yrityksille
ja yhteisöille liikenteessä käytettävää moottoriajoneuvoa varten
myönnettäviin ajoneuvokohtaisiin liikennevakuutuksiin ellei tästä
ole yrityksen kanssa toisin sovittu.

Jos vakuutuksenottajaksi on tiedonantovelvollisuuden tahallisen
laiminlyönnin johdosta virheellisesti merkitty henkilö, joka ei ole
lain mukaan vakuuttamisvelvollinen, vakuutusmaksusta vastaa
vakuutuksenottajan lisäksi se, joka on liikennevakuutuslain
mukaan velvollinen vakuuttamaan ajoneuvon. Pohjantähdellä on
lisäksi oikeus tällöin irtisanoa liikennevakuutus 14 päivän
kuluessa virheellisestä menettelystä tiedon saatuaan.

2 Vakuutussopimuksen keskeiset käsitteet
Tässä ehdossa tarkoitetaan:
Pohjantähdellä Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiötä.
Vakuutuksenottajalla luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä,
joka on tehnyt Pohjantähden kanssa vakuutussopimuksen.

5.2. Muuttuneet olosuhteet vakuutuskauden aikana
Vakuutuksenottajan tulee ilmoittaa viipymättä Pohjantähdelle
vakuutussopimusta päätettäessä ilmoitetuissa olosuhteissa tai
vakuutuskirjaan merkityssä asiantilassa vakuutuskauden aikana
tapahtuneesta muutoksesta. Vakuutuksenottajan on ilmoitettava
tällaisesta muutoksesta Pohjantähdelle viimeistään kuukauden
kuluttua muutosta seuraavan vuositiedotteen saamisesta.
Pohjantähti muistuttaa vakuutuksenottajaa
ilmoittamisvelvollisuudesta vuositiedotteessa.

Yrityksellä tai yhteisöllä sellaista yritystä tai yhteisöä, jolla on
yritys- ja yhteisötietolaissa (244/2001) tarkoitettu yritys- tai
yhteisötunnus (y-tunnus).
Vahinkohistorialla henkilötunnuksen perusteella määräytyvien
liikennevakuutuksien voimassaoloaikaa sekä vahinkoja, joiden
perusteella näistä vakuutuksista on suoritettu korvausta.

Jos vakuutuksenottaja on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota
ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt edellä mainitun
velvollisuuden ilmoittaa vaaran lisääntymisestä ja Pohjantähti
olisi oikean tiedon saatuaan antanut vakuutuksen korkeampaa
maksua vastaan, Pohjantähdellä on siitä tiedon saatuaan oikeus
periä korkeampi vakuutusmaksu takautuvasti.

3 Vakuutuksen voimassaoloalue
Moottoriajoneuvoa varten myönnetty liikennevakuutus on
voimassa kaikissa Euroopan talousalueeseen (ETA) kuuluvissa
valtioissa. Vihreän Kortin yleissopimukseen liittyneissä ETAvaltioiden ulkopuolisissa valtioissa liikennevakuutus on voimassa
vastuuvakuutuksena vakuutuslaitoksen antaman vihreän kortin
perusteella, tai ilman vihreää korttia, kun sellainen ei ole
välttämätön. Näissä valtioissa sattuneen liikennevahingon
korvaus määräytyy vahingon sattumismaan lainsäädännön
mukaan.

6 Pohjantähden vastuun alkaminen
Pohjantähden vastuu alkaa, jollei muusta ajankohdasta ole
yksilöllisesti sovittu vakuutuksenottajan kanssa, kun Pohjantähti
tai vakuutuksenottaja antaa tai lähettää hyväksyvän vastauksen
toisen sopijapuolen tarjoukseen. Pohjantähden vastuun
alkamisajankohtaa ei voi sopimuksin siirtää tätä aikaisemmaksi.

4 Vakuutuksen sisältö
Liikennevakuutuksesta korvataan moottoriajoneuvon
liikenteeseen käyttämisestä Suomessa aiheutunut henkilö- ja
omaisuusvahinko sen mukaan kuin liikennevakuutuslaissa
(460/2016) säädetään.

Jos vakuutuksenottaja on antanut tai lähettänyt kirjallisen
vakuutushakemuksen Pohjantähdelle ja jos on ilmeistä, että
Pohjantähti olisi hakemuksen hyväksynyt, Pohjantähti vastaa
myös hakemuksen antamisen tai lähettämisen jälkeen
sattuneesta vakuutustapahtumasta.

Vakuutuksesta korvataan myös vakuutetun moottoriajoneuvon
muussa Euroopan talousalueen valtiossa aiheuttama
liikennevahinko näissä maissa voimassa olevien
liikennevahingon korvaamista koskevien lakien mukaisesti tai
Suomen liikennevakuutuslain mukaan jos sen edellyttämä
vakuutusturva on parempi. Vastaavasti korvataan ETA-valtioihin
kuulumattomalla läpikuljettavalla alueella välittömällä matkalla
ETA-valtiosta toiseen ETA-valtioon vakuutetun
moottoriajoneuvon aiheuttama liikennevahinko, milloin osallisena
on toisessa ETA-valtiossa pysyvän kotipaikan omaava ajoneuvo.

Vakuutushakemus tai hyväksyvä vastaus, jonka
vakuutuksenottaja on antanut tai lähettänyt Pohjantähden
edustajalle, katsotaan jätetyksi tai lähetetyksi Pohjantähdelle.
Jollei ole selvitystä siitä, mihin vuorokaudenaikaan vastaus tai
hakemus on annettu tai lähetetty, katsotaan tämän tapahtuneen
kello 24.00.
Jos on erityisiä syitä, Pohjantähden vastuu alkaa vasta, kun
ensimmäistä vakuutuskautta koskeva vakuutusmaksu on
suoritettu.

5 Vakuutussopimus
5.1 Vakuutuksenottajan tiedonantovelvollisuus ennen
vakuutussopimuksen tekemistä
Vakuutuksenottajan tulee ennen vakuutuksen myöntämistä antaa
oikeat ja täydelliset vastaukset Pohjantähden tai sen edustajan
esittämiin kysymyksiin, joilla voi olla merkitystä Pohjantähden
vastuun arvioimisen kannalta. Vakuutuksenottajan tulee lisäksi
vakuutuskauden aikana ilman aiheetonta viivytystä oikaista
Pohjantähdelle antamansa vääriksi tai puutteellisiksi
havaitsemansa tiedot.

Erityisenä syynä voidaan pitää esimerkiksi aikaisempien
vakuutusmaksujen laiminlyöntiä tai vakuutuksenottajan
maksuhäiriömerkintöjä yleisissä luottotietorekistereissä.
Pohjantähden oikeudesta periä vakuutusmaksusuoritus ennen
vastuun alkamista on ilmoitettu laskussa.
7 Vakuutuskausi
Ensimmäinen vakuutuskausi on enintään 13 kuukautta ja
seuraavat vuoden pituisia.

Jos vakuutuksenottaja on tahallisesti tai törkeästä
huolimattomuudesta laiminlyönyt edellä mainitun
tiedonantovelvollisuuden ja Pohjantähti olisi oikean tiedon
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9.3 Bonusluokka
Liikennevakuutuksen bonusprosentti muodostetaan
vakuutuksenottajan kaikkien vahinkohistoriatietojen perusteella.
Vahinkohistoriatiedot sijoitetaan bonustaulukon mukaiseen
bonusluokkaan, josta saadaan yksityishenkilöillä taulukon 1 ja
yrityksillä ja yhteisöillä taulukon 2 mukainen vakuutuksen
bonusprosentti. Bonusprosentti muodostuu erikseen autoille ja
moottoripyörille vakuutuksenottajan kaikkien vakuuttamien
autojen tai moottoripyörien vahinkohistoriatietojen perusteella.
Vahinkohistoriaan huomioitava aika huomioidaan vain kertaalleen
vaikka liikennekäytössä olisi ollut samanaikaisesti useampi
ajoneuvo.

8 Vakuutussopimuksen voimassaoloaika
Vakuutussopimus on voimassa, mikäli jäljempänä ei ole toisin
määrätty, vakuutuskausittain siihen saakka, kunnes ajoneuvon
omistajan tai haltijan vakuuttamisvelvollisuus kysymyksessä
olevan ajoneuvon osalta päättyy, vaikka vakuutusmaksua ei
olisikaan määräaikana suoritettu.
9 Vakuutusmaksu
9.1. Vakuutusmaksun perusteet
Vakuutusmaksu lasketaan Pohjantähden soveltamien
maksuperusteiden mukaan.

Jos vakuutuksenottajalla ei ole aiempaa liikennevakuutuksen
vahinkohistoriaa, on vakuutuksen lähtöbonus vähintään 40 %
(ennen 1.7.2021 alkaneissa vakuutuksissa vähintään 31 %).

Maksuperusteet laaditaan liikennevakuutuslain 20 §:n 2
momentin mukaisesti.

Jos vakuutuksenottaja ei anna suostumustaan
vahinkohistoriatietojensa käyttämiseen, on uuden vakuutuksen
lähtöbonus 0 %.

Maksuperusteissa määritellään autoja ja moottoripyöriä
koskevien vakuutuksien osalta vahinkohistoriatietojen vaikutus
ajoneuvon vakuutusmaksuun. Edellä mainittua sovelletaan myös
vakuutuksenottajiin, joilla on yritys- ja yhteisötietolaissa tarkoitettu
yritys- ja yhteisötunnus, ellei tästä ole toisin sovittu.

9.4. Vahinkohistorian siirtäminen
Vahinkohistoria on henkilökohtainen.

Kausitariffia noudatetaan sellaisissa ajoneuvoissa, joiden osalta
riskit vaihtelevat vuodenajoittain.

Vahinkohistoriaa ei voida siirtää toiselle vakuutuksenottajalle.
Vahinkohistoriaa ei myöskään siirretä ajoneuvolta toiselle.

Rekisteröimättömien moottoripyörien vakuutuksissa minimimaksu
on vähintään 100 euroa.

9.5. Vahinkohistorian huomioiminen
Vakuutuksenottajan kanssa samassa taloudessa asuvan
aviopuolison, avopuolison tai hänen kanssaan rekisteröidyssä
parisuhteessa olevan henkilön vakuutus- ja vahinkohistoria
voidaan asianomaisen suostumuksella ottaa huomioon uuden
vakuutuksen bonusta määritettäessä.

9.2. Bonusjärjestelmän soveltaminen
Bonusjärjestelmää sovelletaan rekisteröityjen autojen ja
moottoripyörien liikennevakuutuksiin.
Vakuutukseen ei sovelleta bonusjärjestelmää tai vastaavaa
säännöstöä, kun:
- vakuutettava ajoneuvo on rekisteröimisvelvollisuudesta
vapautettu ajoneuvo, museoajoneuvo, mopo,
maastoajoneuvo, perävaunu, moottorityökone tai traktori
- ajoneuvo on vakuutettu ajoneuvolaivastokohteena.

Kuolinpesän nimiin muutetulta vakuutukselta vahinkohistoria
voidaan huomioida lesken hyväksi (puoliso tai henkilö, joka
rinnastetaan puolisoon).

Taulukko 1
Yksityishenkilöiden liikennevakuutuksen bonusjärjestelmä

Taulukko 2
Yritysasiakkaiden liikennevakuutuksen bonusjärjestelmä
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9.6 Vakuutusmaksuun vaikuttava vahinko
Kun bonusprosentti ja bonusluokka on muodostettu autolle tai
moottoripyörälle, käsitellään bonusta jatkossa
vakuutuskohtaisena.

Pohjantähdellä on oikeus määrätä, mitä saatavia maksajan
suorituksillaan lyhennetään.
Mikäli vakuutuksenottaja ei anna määräystä
vakuutusmaksusuorituksen kohdistamisesta, Pohjantähti
kohdistaa suorituksen erääntyneisiin vakuutus-, rekisteröinti- tai
viivästyskorkosaataviin vanhimmasta alkaen. Mikäli
vakuutuksenottajalla on samalla eräpäivällä avoinna sekä
lakisääteisten että vapaaehtoisten vakuutusten
vakuutusmaksusaatavia, Pohjantähti kohdistaa
maksusuorituksen ensisijaisesti lakisääteisten vakuutusten
saataviin.

Vakuutus siirtyy korkeampaan bonusluokkaan taulukoiden 1 tai 2
mukaisesti sellaisen vakuutuskauden perusteella, jonka aikana
kyseisestä vakuutuksesta ei ole maksettu
bonusluokkasijoitukseen vaikuttavaa vahingonkorvausta.
Bonus voi nousta seuraavaan bonusluokkaan, jos
vakuutuskauden aikana ajoneuvo on ollut liikenteessä vähintään
120 päivää. Vakuutuskauden aikana vakuutus voi siirtyä
korkeampaan bonusluokkaan yhden kerran.

9.9 Vakuutusmaksun viivästyminen ja vanhentuminen
Vakuutusmaksulle, jota ei ole suoritettu määräaikana, peritään
viivästyskorkoa liikennevakuutuslain 24 §:n mukaisesti.
Vakuutusmaksu peritään viivästyskorkoineen ulosottotoimin
ilman tuomiota tai päätöstä mitä verojen ja maksujen ulosotosta
on säädetty.

Jokainen saman vakuutuskauden aikana bonusmenetykseen
vaikuttava vahinko käsitellään erikseen ja aiheuttaa bonuksen
putoamisen bonusprosentista lähtevän nuolen mukaisesti
(taulukko 1 tai 2). Bonusmenetys koskee sitä ajoneuvoa, jolla
vahinko on ajettu.

Vakuutusmaksusaatava vanhentuu viiden vuoden kuluttua sitä
seuraavan kalenterivuoden päättymisestä, jona se on määrätty
tai maksuunpantu.

Bonusprosentti tarkistetaan kerran vuodessa vakuutuskauden
vaihtuessa.
Vakuutusmaksuun vaikuttavaksi vahingoksi katsotaan sellainen
ajoneuvon omistajan, haltijan tai kuljettajan tuottamuksesta tai
ajoneuvon puutteellisuudesta aiheutunut vahinko, josta
vakuutuksenantaja on maksanut vahingonkorvausta.

9.10. Vakuutusmaksun palauttaminen
9.10.1 Ajoneuvon liikennekäytöstä poistaminen toistaiseksi
Vakuutuksenottaja on, jollei jonkin ajoneuvoryhmän osalta ole
muuta mainittu, oikeutettu saamaan Pohjantähden soveltamien
maksuperusteiden mukaista palautusta vakuutusmaksusta siltä
ajalta, jona ajoneuvo ei ole ollut liikenteessä Liikenteen
turvallisuusvirasto Traficomin ajoneuvoliikennerekisteriin tehdyn
ilmoituksen mukaan.

Vakuutusmaksuun vaikuttavaksi vahingoksi ei katsota vahinkoa,
jos
- korvaus on suoritettu lukittuna taikka lukitussa tai
vartioidussa säilytyssuojassa ollutta ajoneuvoa luvatta
käytettäessä sattuneesta vahingosta;
- korvaus on suoritettu vakuutetun ajoneuvon omistusoikeuden
vaihtumista seuranneen seitsemän päivän aikana
sattuneesta vahingosta eikä vahinkoa ole aiheuttanut
vakuutuksenottaja eikä hänen kanssaan samassa taloudessa
asuva perheenjäsen;
- vakuutuksenottaja on viimeistään vahingonkorvausta
seuranneen vakuutuskauden kuluessa suorittanut
vakuutuksenantajalle korvausta vastaavan rahamäärän.

Vakuutusmaksua hyvitetään liikennekäytöstä poiston
alkamispäivää seuraavasta päivästä alkaen, kun mopon,
moottoripyörän tai moottorikelkan liikennekäytöstä poisto kestää
yhtäjaksoisesti vähintään 30 vuorokautta.
Seuraavien ajoneuvojen liikennekäytöstäpoistosta ei anneta
maksunpalautusta:
- museoajoneuvo
- traktori
- moottorityökone
- perävaunu, jonka kokonaismassa on enintään 3 500 kg
- vientikilvellinen ajoneuvo
- koekilvet
- rekisteröinnistä vapautettu ajoneuvo
- siirtoluvallinen ajoneuvo.

9.7 Tietojen säilyttäminen ja siirtäminen
Pohjantähti säilyttää vakuutuksen voimassaoloaikaa ja vahinkoja
koskevat tiedot viisi vuotta vakuutuksen päättymisvuoden jälkeen
siten, että nämä vahinkohistoriatiedot voidaan tarvittaessa antaa
vakuutuksenottajalle ja vakuutuksenottajan suostumuksella
välittää toiselle vakuutusyhtiölle elleivät vakuutuksenottaja ja
vakuutuksenantaja toisin sovi.

9.10.2 Ajoneuvon käyttö liikennekäytöstä poiston aikana
Jos vakuutettua ajoneuvoa on käytetty liikenteessä sinä aikana,
jona se on ollut ilmoitettuna rekisteriin liikennekäytöstä
poistetuksi, vakuutuksenottajan on suoritettava Pohjantähdelle
kolminkertainen vakuutusmaksu. Korotettu vakuutusmaksu
määrätään liikennekäytöstä poiston alkamispäivän ja
liikenteeseen käytön väliseltä ajalta, jollei erityisen painavasta
syystä muuta johdu.

9.8 Vakuutusmaksun suorittaminen
Vakuutuskauden ensimmäinen vakuutusmaksu on suoritettava
kuukauden kuluessa siitä, kun Pohjantähti lähetti
vakuutuksenottajalle vakuutusmaksua koskevan laskun.
Ensimmäistä maksua ei kuitenkaan tarvitse suorittaa ennen
Pohjantähden vastuun alkamista eikä myöhempiä maksuja
ennen sovitun vakuutus- tai vakuutusmaksukauden alkamista.
Poikkeuksena ovat 6. kohdan viidennen kappaleen tilanteet,
joissa vakuutuskautta koskevan maksun suorittaminen on
vakuutuksenantajan vastuun alkamisen edellytyksenä. Tästä
tehdään merkintä vakuutusmaksulaskuun.

9.10.3 Vakuutuksen päättyminen
Jos vakuutus päättyy sovittua ajankohtaa aikaisemmin,
Pohjantähdellä on oikeus vakuutusmaksuun vain siltä ajalta,
jonka sen vastuu on ollut voimassa. Muu osa jo suoritetusta
vakuutusmaksusta palautetaan vakuutuksenottajalle.

Jos vakuutuksenottajan suoritus ei riitä kaikkien Pohjantähden
vakuutusmaksusaatavien maksamiseen, vakuutuksenottajalla on
oikeus määrätä, mitä saatavia hänen suorituksellaan
lyhennetään. Jos yritysten ja yhteisöjen vakuutuksissa
vakuutuksenottajan vakuutusmaksusuoritus ei riitä kaikkien
Pohjantähden vakuutusmaksusaatavien maksamiseen,

Palautettava vakuutusmaksu määräytyy todellisten
voimassaolopäivien mukaan.
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11 Vakuutussopimuksen päättyminen

Mikäli liikennevakuutus on kausihinnoiteltu, vakuutusmaksun
palautettava määrä riippuu siitä, minkä ajan vakuutus on
vuodesta ollut voimassa ja mihin ajankohtaan päättyminen
kohdistuu.

11.1 Vakuutuksenottajan oikeus irtisanoa rekisteröidyn
ajoneuvon liikennevakuutus
Irtisanominen on suoritettava kirjallisesti.

Vakuutusmaksua ei kuitenkaan erikseen palauteta, jos
palautettava maksu on vähemmän kuin 8 euroa tai asiakkaalla on
Pohjantähdessä erääntyneitä saatavia. Palautus kohdistetaan
erääntyneisiin saataviin.

Vakuutuksenottajalla on oikeus irtisanoa rekisteröidyn ajoneuvon
vakuutus silloin, kun vakuutuksenottaja on ottanut vakuutuksen
toisesta vakuutusyhtiöstä. Jos vakuutuksenottaja ei ole
määrännyt vakuutuksen päättymisaikaa, vakuutus päättyy, kun
irtisanomista koskeva ilmoitus on annettu tai lähetetty
vakuutuksenantajalle.

Pohjantähden on maksettava vakuutusmaksun palautuksen
viivästyneelle määrälle viivästyskorkoa korkolain mukaan.
Viivästyskorkoa maksetaan siitä lukien, kun kuukausi on kulunut
maksunpalautukseen oikeuttavan selvityksen saapumisesta
Pohjantähdelle.

Jos ajoneuvo on anastettu ja anastuksesta on tehty rikosilmoitus
poliisille ja siitä on ilmoitettu Pohjantähdelle. Anastustapauksessa
vakuutuksen voimassaolo päättyy, kun irtisanomista koskeva
ilmoitus ja anastusta koskeva rikosilmoitus on annettu tai
lähetetty Pohjantähdelle.

10 Sopimusehtojen muuttaminen vakuutuskauden
vaihtuessa
Pohjantähdellä on oikeus vakuutuskauden vaihtuessa muuttaa
vakuutusehtoja, vakuutusmaksua sekä muita sopimusehtoja, kun
perusteena on:
- uusi tai muuttunut lainsäädäntö tai viranomaisen määräys
- ennalta arvaamaton olosuhteiden muutos (esim.
kansainvälinen kriisi, poikkeuksellinen luonnon tapahtuma,
suuronnettomuus)
- oikeuskäytännön muuttuminen
- vakuutukseen vaikuttavan indeksin muutos.

11.2 Vakuutuksenottajan oikeus irtisanoa
rekisteröimättömän ajoneuvon liikennevakuutus
Vakuutuksenottajalla on oikeus irtisanoa rekisteröimättömän
ajoneuvon vakuutus silloin, kun ajoneuvo on poistettu lopullisesti
liikennekäytöstä tai silloin kun ajoneuvo on poistettu
liikennekäytöstä eikä sitä enää käytetä liikennevakuutuslain
mukaisesti liikenteessä. Irtisanominen on suoritettava kirjallisesti.
Jos vakuutuksenottaja ei ole määrännyt vakuutuksen
päättymisaikaa, vakuutus päättyy, kun irtisanomista koskeva
ilmoitus on annettu tai lähetetty vakuutuksenantajalle.

Lisäksi Pohjantähdellä on oikeus tehdä muutoksia vakuutukseen
sisältyviin bonus-, keskittäjäasiakkuusjärjestelmiin sekä muihin
vakuutusmaksuun vaikuttaviin järjestelmiin. Vakuutusmaksuun
vaikuttavien bonusjärjestelmien ja muiden alennusten suuruudet,
alenemisen perusteet, kesto- ja voimassaoloajat sekä muut
järjestelmään vaikuttavat säännöt voivat muuttua.

11.3 Vakuutuksenottajan irtisanomisilmoitukseen
rinnastettava ilmoitus
Vakuutuksenottajan irtisanomisilmoitukseksi katsotaan myös
Liikenteen turvallisuusviraston, Liikennevakuutuskeskuksen tai
toisen vakuutusyhtiön toimittama ilmoitus siitä, että
- ajoneuvo on poistettu lopullisesti liikennekäytöstä;
- ajoneuvo on siirtynyt oikeustoimen johdosta muulle uudelle
omistajalle tai haltijalle kuin vakuutuksenottajan kuolinpesälle
tai konkurssipesälle;
- ajoneuvon hallinta palautuu omistajalle tai hallinta siirtyy
uudelle haltijalle, jos ajoneuvon haltija on yksin ollut
vakuutuksenottaja;
- vakuutus on otettu toisesta vakuutusyhtiöstä.

Pohjantähdellä on oikeus tehdä vakuutusehtoihin vähäisiä
muutoksia, joilla ei ole vaikutusta vakuutussopimuksen
keskeiseen sisältöön.
Pohjantähdellä on oikeus muuttaa vakuutusmaksua vakuutuksia
ja vahinkoja koskevan tilastoaineiston perusteella
liikennevakuutuslain 20 §:ssä mainitun tarkoituksen
turvaamiseksi siten, että maksut ovat kohtuullisessa suhteessa
vakuutuksista aiheutuvien, odotettavissa olevien kustannusten
pääoma-arvoon. Maksua voidaan lisäksi muuttaa korvaus- ja
kustannustason muutosta vastaavasti tai jäljempänä mainitusta
syystä.

Edellä mainituissa tapauksissa vakuutuksen voimassaolo päättyy
ilmoituksessa mainittuna päivänä.
11.3.1 Päättyneen liikennevakuutuksen voimassaolo uuden
omistajan hyväksi
Jos vakuutus päättyy vakuutetun ajoneuvon siirtyessä
oikeustoimen johdosta muulle uudelle omistajalle kuin
vakuutuksenottajalle itselleen tai jos haltija on yksin
vakuutuksenottajana ajoneuvon hallinnan vaihduttua tai
palauduttua omistajalle, korvataan päättyneestä vakuutuksesta
myös ne vahingot, jotka ovat sattuneet seitsemän päivän
kuluessa omistusoikeuden siirtymisestä taikka ajoneuvon
hallinnan vaihtumisesta tai palautumisesta omistajalle, jollei
ajoneuvon seuraava omistaja tai haltija ole ottanut vakuutusta
mainitun ajan kuluessa.

Vakuutusmaksu voidaan määrittää eri vakuutuksenottajaryhmille
erilaiseksi käyttäen vahinkoriskiä vastaavia erilaisia
maksunmääräytymisperusteita. Näitä ovat esimerkiksi
ajoneuvoon liittyvät yksilölliset riskitekijät kuten ajoneuvolaji,
merkki, malli, sylinteritilavuus, teho, paino, käyttötapa, suoriteala,
ajettu km-määrä, ikä sekä ajoneuvon vakuutuksenottajan ja
haltijan yksilölliset riskitekijät kuten väestörekisteriin merkitty
osoite, ikä sekä ajokortin myöntämisvuosi. Vakuutuksia ja
vahinkoja koskevan tilastoaineiston nojalla
määräytymisperusteita ja vakuutusmaksua voidaan muuttaa
vahinkoriskiä vastaavaksi.

Vakuutusyhtiön vastuuseen liikennevahingosta päättyneen
vakuutuksen perusteella sovelletaan määräaikalakia.

Jos Pohjantähti tekee vakuutussopimukseen edellä kuvattuja
muutoksia, Pohjantähti lähettää vakuutusmaksua koskevan
laskun yhteydessä vakuutuksenottajalle ilmoituksen siitä, miten
vakuutusmaksu tai muut sopimusehdot muuttuvat. Ilmoituksessa
mainitaan, että vakuutuksenottajalla on oikeus irtisanoa
vakuutus. Muutos tulee voimaan sen vakuutuskauden alusta
lukien, joka ensiksi seuraa kuukauden kuluttua ilmoituksen
lähettämisestä.
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12 Pohjantähden oikeus periä korvaus takaisin

13 Toimenpiteet vahingon satuttua

Vahinkoa kärsineen oikeus vaatia kolmannelta henkilöltä
korvausmäärä, jonka Pohjantähti on hänelle suorittanut, siirtyy
Pohjantähdelle.

Liikennevahingosta, joka voi johtaa korvausvaatimukseen, tulee
vakuutuksenottajan tapahtumasta tiedon saatuaan viipymättä
ilmoittaa kirjallisesti Pohjantähdelle tai sen edustajalle, mikäli
mahdollista asianmukaista vahinkoilmoituslomaketta käyttäen.
Vakuutuksenottaja on velvollinen toimittamaan Pohjantähdelle
kaikki korvauskysymyksen käsittelemistä varten tarvittavat tiedot
ja asiakirjat.
Mikäli korvausta vaaditaan vakuutuksenottajalta tai muulta
vahinkoon osalliselta, tulee tämän ohjata korvausvaatimus
Pohjantähdelle.

Jos kolmas henkilö on yksityishenkilö taikka työntekijä, virkamies
tai näihin vahingonkorvauslain 3 luvun 1 §:n rinnastettava muu
henkilö taikka ajoneuvon omistaja, haltija, kuljettaja tai
matkustaja, takaisinsaantioikeus siirtyy Pohjantähdelle vain, jos
tämä on aiheuttanut vahinkotapahtuman tahallisesti tai törkeästä
huolimattomuudesta, tai jos kuljettaja on aiheuttanut vahingon
kuljettaessaan ajoneuvoa liikennevakuutuslain 48 §:n 1
momentissa tarkoitetuissa olosuhteissa.
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