Liikennevakuutuksen vakuutusehdot
Voimassa 1.11.2010 alkaen
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1.

Vakuutusehtoja sovelletaan liikenteessä käytettäville
moottoriajoneuvoille myönnettäviin ajoneuvokohtaisiin
liikennevakuutuksiin. Vakuutuksenottajia voivat olla
yksityiset henkilöt, yritykset ja yhteisöt.
2.

VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE
Moottoriajoneuvon liikennevakuutus on voimassa
kaikissa Euroopan talousalueen (ETA) valtioissa.
Green Card -yleissopimukseen (vihreä kortti) liittyneissä
ETA-valtioiden ulkopuolisissa valtioissa liikennevakuutus on voimassa vastuuvakuutuksena Fennian antaman
vihreän kortin perusteella, tai ilman vihreää korttia,
kun sellainen ei ole välttämätön. Näissä valtioissa
sattuneen liikennevahingon korvaus määräytyy vahingon
sattumismaan lainsäädännön mukaan.

3.

Vastaavasti vakuutus korvaa vakuutetun moottoriajoneuvon aiheuttaman liikennevahingon ETA-valtioihin
kuulumattomalla, läpikuljettavalla alueella matkalla
ETA-valtiosta toiseen, kun toisena osallisena on
ajoneuvo, jonka pysyvä kotipaikka on ETA-valtiossa.

VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMINEN

4.

VAKUUTUSSOPIMUS

4.1

Vakuutuksenottajan tiedonantovelvollisuus
Vakuutuksenottajan on ennen vakuutuksen myöntämistä annettava oikeat ja täydelliset vastaukset Fennian
tai sen edustajan esittämiin kysymyksiin, joilla voi olla
merkitystä Fennian vastuun arvioimisessa.
Vakuutuksenottajan on lisäksi vakuutuskauden aikana
ilman aiheetonta viivytystä oikaistava Fennialle antamansa, vääriksi tai puutteellisiksi havaitsemansa tiedot.

VAKUUTUKSEN SISÄLTÖ
Liikennevakuutus korvaa moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutuneita henkilö- ja omaisuusvahinkoja liikennevakuutuslain mukaan.
Vakuutus korvaa Suomessa voimassa olevan liikennevakuutuslain mukaan myös Suomessa liikennevakuutettavan moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä
muualla Euroopan talousalueella (ETA) aiheutuneet
liikennevahingot, jos vahingon tapahtumamaan liikennevahingon korvaamista koskeva lainsäädäntö ei edellytä
tätä parempaa vakuutusturvaa.

4.2

Muuttuneet olosuhteet vakuutuskauden
aikana
Vakuutuksenottajan on ilmoitettava viipymättä Fennialle,
jos vakuutussopimusta päätettäessä ilmoitetut olosuhteet
tai jokin vakuutuskirjassa mainittu asiantila on vakuutuskauden aikana muuttunut. Tällaisesta muutoksesta on
ilmoitettava viimeistään kuukauden kuluttua muutosta
seuraavan vuositiedotteen saamisesta.
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5.

FENNIAN VASTUUN ALKAMINEN

8.2

Fennian bonusjärjestelmää sovelletaan yksityishenkilöiden liikennevakuutuksissa jäljempänä mainituin poikkeuksin. Sitä sovelletaan samalla tavalla myös silloin,
kun vakuutuksenottajalla on vakuutuskauden alkaessa
yritys- ja yhteisötietolaissa (244/2001) tarkoitettu
yritys- ja yhteisötunnus (y-tunnus), ellei toisin ole
sovittu.

Fennian vastuu alkaa, kun Fennia tai vakuutuksenottaja
on antanut tai lähettänyt hyväksyvän vastauksen toisen
sopijapuolen tarjoukseen, jollei erityisestä alkamisajankohdasta ole osapuolten kesken yksilöllisesti sovittu.
Fennian vastuun alkamisajankohtaa ei voi sopimuksin
siirtää tätä aikaisemmaksi.
Jos vakuutuksenottaja on antanut tai lähettänyt kirjallisen vakuutushakemuksen Fennialle ja jos on ilmeistä,
että Fennia olisi hakemuksen hyväksynyt, Fennia vastaa
myös hakemuksen antamisen tai lähettämisen jälkeen
sattuneesta vakuutustapahtumasta.

Fennian bonusjärjestelmä perustuu sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen liikennevakuutuslain mukaisten
vakuutusten ja vahinkojen tilastoinnin perusteista sekä
vakuutusmaksuihin sovellettavasta vahingottomien
vuosien johdosta annettavien alennusten ja vahinkojen
perusteella tehtävien korotusten järjestelmästä.

Vakuutushakemus tai hyväksyvä vastaus, jonka
vakuutuksenottaja on antanut tai lähettänyt Fennian
edustajalle, katsotaan jätetyksi tai lähetetyksi Fennialle.

Yksityishenkilöiden liikennevakuutukseen ei sovelleta
bonusjärjestelmää, kun vakuutettava ajoneuvo on
- traktori
- rekisteröimisvelvollisuudesta vapautettu ajoneuvo
- museoajoneuvo
- mopo
- maastoajoneuvo
- perävaunu
- moottorityökone.

Jos ei ole selvitystä siitä, mihin vuorokaudenaikaan
vastaus tai hakemus on annettu tai lähetetty,
katsotaan tämän tapahtuneen kello 24.00.
Jos kuitenkin on erityisiä syitä, esimerkiksi vakuutuksenottajan aikaisempien maksujen laiminlyönti, Fennian
vastuu alkaa vasta, kun ensimmäisen vakuutuskauden
maksu on maksettu. Tästä maksun maksamisvelvoitteesta ennen vakuutuksen voimaantuloa kerrotaan myös
laskussa.
6.

VAKUUTUSKAUSI
Ensimmäinen vakuutuskausi on enintään 13 kuukautta
ja seuraavat vuoden pituisia.

7.

VAKUUTUSSOPIMUKSEN
VOIMASSAOLOAIKA
Jos ei jäljempänä toisin mainita, vakuutussopimus on
voimassa vakuutuskausittain siihen asti, kunnes ajoneuvon omistajan tai haltijan vakuuttamisvelvollisuus
tämän ajoneuvon osalta päättyy, vaikka vakuutusmaksua ei olisikaan maksettu määräaikana.

8.

VAKUUTUSMAKSU

8.1

Vakuutusmaksun perusteet
Vakuutusmaksut lasketaan liikennevakuutuslain 18 §:n
3 momentin ja Fennian soveltamien maksuperusteiden
mukaan ottaen huomioon vakuutettujen edut siten, että
maksut ovat kohtuullisessa suhteessa vakuutuksista
aiheutuviin kuluihin. Yleensä ne ovat suuremmat niissä
vakuutuksissa, joiden perusteella on maksettu korvausta.
Vakuutusmaksut voidaan määrätä erilaisiksi eri
vakuutuksenottajaryhmien erilaiset vahinkoriskit
huomioon ottaen.
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Bonusjärjestelmän soveltaminen

8.3

Bonusluokka
Liikennevakuutuksen bonusluokka määräytyy vakuutusehtojen liitteenä olevan taulukon ja vakuutuksen perusteella korvattujen vahinkojen lukumäärän perusteella.
Uusi vakuutus, lukuun ottamatta jäljempänä mainittuja
poikkeuksia, sijoitetaan bonusluokkaan U (0 %:n bonus).
Uudeksi katsotaan vakuutus, jolla ei ole tai
jolle ei ole siirrettävissä aikaisempaa vahinkohistoriaa
(kohta 8.4).
Moottoripyörän uusi vakuutus sekä moottoripyörän
vakuutus, jonka bonus ei ole vahingon vuoksi alemmassa bonusluokassa, sijoitetaan bonusluokkaan 3 (20 %:n
bonus). Linja-auton ja erikoisauton, lukuun ottamatta
matkailuautoa, uusi vakuutus sijoitetaan bonusluokkaan
1 (10 %:n bonus).
Kun vakuutuksenottaja on invaliditeettinsa perusteella saanut palautusta autoverosta, sijoitetaan hänen
uusi vakuutuksensa bonusluokkaan 7 (40 %:n bonus).
Poikkeusta voidaan soveltaa samaan vakuutuksenottajaan
vain kerran. Bonusluokkasijoitus on henkilökohtainen
ja bonus voidaan siirtää vain sen ajoneuvon liikennevakuutukseen, jonka perusteella vakuutuksenottaja saa
veronpalautusta.
Vakuutus siirtyy korkeampaan bonusluokkaan
liitteenä olevan taulukon mukaisesti sellaisen vakuutuskauden perusteella, jonka aikana Fennia ei ole maksanut
bonusluokkasijoitukseen vaikuttavaa vahingonkorvausta
(kohta 8.5).

Vahinkohistoriaa ei saa siirtää vakuutukseen, jonka bonusluokka on sattuneen vahingon takia alempi kuin siirrettävää
vahinkohistoriaa vastaava bonusluokka.

Vakuutuksen siirtyminen vahingottoman vakuutuskauden jälkeen korkeampaan bonusluokkaan edellyttää,
että ajoneuvo on vakuutuskauden aikana ollut liikenteessä
vähintään 120 vuorokautta. Moottoripyörillä tämä aikaraja
on vähintään 90 vuorokautta. Vuoden mittaisen ajan kuluessa vakuutus voi kuitenkin siirtyä korkeampaan bonusluokkaan enintään kerran.
Vakuutus sijoitetaan Green Card -järjestelmään (vihreä
kortti) kuuluvan ulkomaisen vakuutusyhtiön antaman
todistuksen perusteella bonusluokkaan siten, kuin se olisi
ollut voimassa Suomessa sen ajan, jonka vakuutuksenottajalla on ollut vakuutus voimassa ulkomailla.
Todistuksessa on mainittava vakuutuksen voimassaoloaika sekä mahdollisten vahinkojen sattumisajankohdat.
8.4

Näiden vakuutusehtojen vakuutushistorian siirtoa koskevia
määräyksiä sovelletaan myös silloin, kun vahinkohistoria
siirretään toisen vakuutusyhtiön myöntämästä vakuutuksesta.
8.5

Vakuutus siirtyy kunkin vakuutuskauden jälkeen vakuutuskauden aikana korvattujen vahinkojen lukumäärän
perusteella bonusluokasta toiseen liitteenä olevan taulukon
mukaisesti.
Vakuutusmaksuun vaikuttavaksi vahingoksi katsotaan
sellainen ajoneuvon omistajan, haltijan tai kuljettajan
tuottamuksesta tai ajoneuvon puutteellisuudesta aiheutunut
vahinko, josta Fennia on maksanut korvausta.

Vahinkohistorian siirto
Ajoneuvon vakuutukseen liittyvä vahinkohistoria
voidaan siirtää toiseen saman vakuutuksenottajan tai
hänen puolisonsa ajoneuvoluokaltaan ja käyttöluokaltaan samanlaisen ajoneuvon vakuutukseen.
Vahinkohistoria voidaan siirtää myös vakuutuksenottajan kuolinpesälle. Kuolinpesän nimiin muutetun vakuutuksen vahinkohistoria voidaan siirtää vain alkuperäisen
vakuutuksenottajan leskelle (puolisolle tai puolisoon
rinnastettavalle henkilölle).
Puolisolla tarkoitetaan myös henkilöä, jonka kanssa vakuutuksenottaja on rekisteröidyssä parisuhteessa. Puolisoksi
katsotaan myös avopuoliso edellyttäen, että avioliitonomainen suhde on jatkunut vähintään kaksi vuotta tai että
avopuolisoilla on yhteinen lapsi.
Vakuutuksenottaja ei voi siirtää ajoneuvon vakuutukseen
liittyvää vahinkohistoriaa ajoneuvoluokasta (A ja B)
toiseen eikä myöskään näiden ajoneuvoluokkien sisällä eri
käyttöluokasta (1 - 5) toiseen.

Vakuutusmaksuun vaikuttavaksi vahingoksi ei katsota
vahinkoa, josta on maksettu korvaus, jos
			
		

vahinko on sattunut lukittuna taikka lukitussa tai
vartioidussa säilytyssuojassa ollutta ajoneuvoa luvatta
käytettäessä

			
			
		
			

vahinko on sattunut vakuutetun ajoneuvon omistusoikeuden vaihtumista seuranneen seitsemän päivän
aikana eikä vahinkoa ole aiheuttanut vakuutuksenottaja
tai hänen kanssaan samassa taloudessa asuva perheenjäsen

			
		

vakuutuksenottaja on viimeistään korvausta seuranneen
vakuutuskauden aikana maksanut Fennialle korvausta
vastaavan määrän takaisin.

Jos vakuutuksen perusteella korvataan vahinkoja sen
jälkeen, kun vahinkohistorian siirrosta toiseen vakuutukseen on sovittu ja siirtyvä bonusluokka on jo määrätty,
nämä vahingot otetaan huomioon jälkimmäisen vakuutuksen bonusluokassa.

Ajoneuvoluokat A ja B käyttöluokkineen
Ajoneuvoluokka A: auto (M- ja N-luokat)
1. Yksityinen
2. Luvanvarainen
3. Kouluajoneuvo
4. Vuokraus ilman kuljettajaa
5. Myyntivarasto
Ajoneuvoluokka B: moottoripyörä (L3- ja L4-luokat)
1. Yksityinen
2. Luvanvarainen
3. Kouluajoneuvo
4. Vuokraus ilman kuljettajaa
5. Myyntivarasto
Jos vakuutus jää voimaan, vaikka sen vahinkohistoria on
siirretty toiseen vakuutukseen, sen vakuutusmaksu määräytyy samalla tavalla kuin vakuutuksen, jolla ei ole vahinkohistoriaa.
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Vakuutusmaksuun vaikuttava vahinko

8.6

Tietojen säilyttäminen ja siirtäminen
Fennia säilyttää vakuutuksen voimassaolo- ja vahinkotiedot viisi vuotta vakuutuksen päättymisvuoden jälkeen
siten, että nämä vahinkohistoriatiedot voidaan tarvittaessa
antaa vakuutuksenottajalle ja vakuutuksenottajan suostumuksella toiselle vakuutusyhtiölle.

8.7

Vakuutusmaksun maksaminen
Vakuutusmaksu on maksettava kuukauden kuluessa
siitä, kun Fennia lähetti vakuutuksenottajalle laskun.
Ensimmäistä maksua ei kuitenkaan tarvitse maksaa
ennen Fennian vastuun alkamista eikä myöhempiä
maksuja ennen sovitun vakuutus- tai vakuutusmaksukauden alkamista.

Poikkeuksena ovat ehtojen kohdan 5 mukaiset tilanteet, joissa vakuutuskauden maksun maksaminen on Fennian vastuun
alkamisen edellytyksenä. Tästä mainitaan myös laskussa.

Liikennekaskolla vakuutetun ajoneuvon liikennekäytöstä
poisto ei myöskään oikeuta maksunpalautukseen.
Kun kyseessä on moottoripyörän liikennevakuutus,
vakuutuksenottajalla on Fennian maksuperusteiden
mukaan oikeus saada maksu takaisin siltä ajalta, jona
moottoripyörä etukäteen tehdyn kirjallisen ilmoituksen
mukaan ei ole ollut liikenteessä. Moottoripyörän yhtäjaksoisen seisonta-ajan on oltava vähintään 30 vuorokautta.

Jos vakuutuksenottajan maksama määrä ei riitä kaikkien
Fennian vakuutusmaksusaatavien maksuun, vakuutuksenottajalla on oikeus määrätä, mitä vakuutusmaksusaatavia
hänen maksuillaan lyhennetään.
Vakuutusmaksu vakuutuskautta kohti on aina vähintään
kahdeksan euroa.
8.8

Jos moottoripyörälle on otettu liikennevakuutus
kausivakuutuksena, pyörää voi käyttää koko vuoden.
Talvikauden vähäisempi käyttö otetaan kausivakuutuksen maksussa huomioon ilman erillistä seisonta-ajan
hyvitystä.

Vakuutusmaksun viivästyminen
Jos vakuutusmaksua ei ole maksettu määräaikana, siitä peritään viivästyskorkoa korkolain mukaan.
Vakuutusmaksu peritään viivästyskorkoineen ulosottotoimin ilman tuomiota tai päätöstä noudattaen, mitä verojen
ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa on säädetty.

Jos moottoriajoneuvoa käytetään liikennekäytöstä
poiston aikana tai ilmoitettuna seisonta-aikana,
noudatetaan liikennevakuutuslaissa säädettyjä
seuraamuksia.

Ennen täytäntöönpanotoimia vakuutuksenottajalle
ilmoitetaan perittävä maksu, maksun peruste ja se, että täytäntöönpanotoimiin ryhdytään, jos vakuutuksenottaja
ei kirjallisesti 14 päivän kuluessa ilmoituksen lähettämisestä kiistä maksuvelvollisuuttaan. Jos maksuvelvollisuus
kiistetään, täytäntöönpanon edellytyksenä on tuomioistuimen
ratkaisu.

Vakuutusmaksun palautuksiin liittyvää
Jos vakuutus päättyy sovittua ajankohtaa aikaisemmin,
Fennialla on oikeus vakuutusmaksuun vain siltä ajalta,
jonka sen vastuu on ollut voimassa. Muu osa jo
maksetusta vakuutusmaksusta palautetaan vakuutuksenottajalle.

Maksun viivästyessä Fennia perii maksumuistutuksen lähettämisestä viisi euroa.
8.9

Vakuutusmaksun palautus
Vakuutuksenottajalla on Fennian maksuperusteiden
mukaisesti oikeus saada ajoneuvon liikennevakuutuksen maksu takaisin siltä ajalta, jona ajoneuvo ei
ole ollut liikenteessä. Tästä liikennekäytöstä poistosta
on ilmoitettava etukäteen siten kuin ajoneuvolaissa
säädetään.
Näiden ajoneuvojen liikennekäytöstä poisto oikeuttaa
maksunpalautukseen vain silloin, kun rekisterikilvet
palautetaan:
- mopo
- moottorikelkka ja muu maastoajoneuvo
- kevyt nelipyörä ja nelipyörä
- traktori
- moottorityökone
- museoajoneuvo
- perävaunu ja matkailuperävaunu
- vientikilvellinen ajoneuvo ja koekilvellinen ajoneuvo
- moottoripyörä, jonka sopimuksessa noudatetaan
		 kausivakuutusta.
Vakuutusmaksua ei palauteta myöskään ajalta, jonka
rekisteröinnistä vapautettu ajoneuvo on poissa
liikenteestä.
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Palautettava vakuutusmaksu päivää kohti on 1/360
vuosimaksusta. Vakuutusmaksua ei kuitenkaan palauteta
erikseen, jos se on vähemmän kuin kahdeksan euroa.
Fennian on maksettava vakuutusmaksun palautuksen
viivästyneelle määrälle viivästyskorkoa korkolain
mukaan siitä alkaen, kun kuukausi on kulunut siitä,
kun Fennia on saanut maksunpalautukseen oikeuttavan
selvityksen.
9.

SOPIMUSEHTOJEN MUUTTAMINEN
VAKUUTUSKAUDEN VAIHTUESSA
Fennialla on oikeus vakuutuskauden vaihtuessa muuttaa
vakuutusehtoja, -maksua ja muita sopimusehtoja, kun
perusteena on

			

uusi tai muuttunut lainsäädäntö tai viranomaisen
määräys

			
			

ennalta arvaamaton olosuhteiden muutos
(esim. kansainvälinen kriisi, poikkeuksellinen
luonnontapahtuma tai suuronnettomuus).

Vakuutusmaksu
Vakuutuksenottajalla on Fennian bonusjärjestelmän
mukaisesti oikeus saada alennusta vakuutusmaksusta
(bonus) vahingottoman vakuutuskauden jälkeen.
Samoin vakuutuksenottaja on velvollinen maksamaan
korotettua vakuutusmaksua (malus) Fennian maksaman
vahingonkorvauksen johdosta (kohta 8.5.).

Fennialla on oikeus muuttaa vakuutusmaksua vakuutusja vahinkotilastojen perusteella liikennevakuutuslain
18 §:n 3 momentissa mainitun tarkoituksen turvaamiseksi siten, että maksut ovat kohtuullisessa suhteessa
vakuutuksista aiheutuviin kuluihin. Maksua voidaan
lisäksi muuttaa korvaus- ja kustannustason muutosta
vastaavasti tai jäljempänä mainitusta syystä.

vakuutuksen perusteella myös ne vahingot, jotka ovat
sattuneet seitsemän päivän kuluessa omistusoikeuden
siirtymisestä tai moottoriajoneuvon hallinnan vaihtumisesta, jollei ajoneuvon uusi omistaja tai haltija ole
ottanut vakuutusta mainitun ajan kuluessa.
Jos rekisteriin merkitty haltija on yksin vakuutuksenottajana, korvataan päättyneestä vakuutuksesta
ajoneuvon hallinnan vaihduttua tai palauduttua omistajalle myös ne vahingot, jotka ovat sattuneet seitsemän päivän kuluessa omistusoikeuden siirtymisestä
tai ajoneuvon hallinnan vaihtumisesta tai palautumisesta omistajalle, jollei ajoneuvon uusi omistaja tai
haltija ole ottanut vakuutusta mainitun ajan kuluessa.

Vakuutusmaksu voidaan määrittää eri vakuutuksenottajaryhmille erilaiseksi käyttäen vahinkoriskeihin
perustuvia maksun määräytymisperusteita. Vakuutus- ja
vahinkotilastojen perusteella vakuutusmaksua voidaan
muuttaa vahinkoriskiä vastaavaksi.
Jos vakuutettuun ajoneuvoon tai vakuutuksenottajana
olevaan ajoneuvon omistajaan tai haltijaan liittyvät
yksilölliset riskitekijät muuttuvat, Fennialla on oikeus
muuttaa vakuutusmaksua niiden muutosta vastaavasti
siten kuin liikennevakuutuksen vakuutus- ja vahinkotilastot osoittavat. Tällaisia muutoksia voivat olla mm.
vakuutuksenottajan asuinpaikka, ikä, sukupuoli ja
ajokortin hankinta-aika sekä vakuutetun ajoneuvon
pysyvä sijaintipaikka, laji ja merkki sekä ajoneuvolla
vuosittain ajettava kilometrimäärä.
Jos Fennia tekee vakuutussopimukseen edellä kuvattuja
muutoksia, se lähettää 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,
joka ensiksi seuraa kuukauden kuluttua ilmoituksen
lähettämisestä.
10.

Vakuutus päättyy ilman irtisanomista myös silloin,
kun ajoneuvo poistetaan rekisteristä. Jos ajoneuvoa
kuitenkin käytetään edelleen liikennevakuutuslain
tarkoittamassa liikenteessä, vakuutuksenottajan on
kirjallisesti seitsemän päivän kuluessa ajoneuvon
rekisteristä poistamisesta ilmoitettava, ettei vakuutusta päätetä.
Määräaikaan sovelletaan lakia säädettyjen
määräaikain laskemisesta.
11.

Sen lisäksi, mitä liikennevakuutuslain 20 §:ssä
on säädetty vakuutusyhtiön takautumisoikeudesta
moottoriajoneuvon omistajaa, haltijaa, kuljettajaa
tai matkustajaa kohtaan, Fennialla on oikeus vaatia
korvauksen saajalle maksamansa korvaus takaisin
vahingon aiheuttajalta.

VAKUUTUSSOPIMUKSEN
PÄÄTTYMINEN

Jos vahingon on aiheuttanut luonnollinen henkilö
yksityishenkilönä tai vahingonkorvauslain 3 luvun
1 §:ssä tarkoitettuna työntekijänä, virkamiehenä
tai muuna tässä lainkohdassa tarkoitettuna henkilönä,
syntyy Fennialle takautumisoikeus kyseistä henkilöä
kohtaan vain, jos tämä on aiheuttanut vahingon
tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudellaan tai
jos tämä on korvausvastuussa vahingosta huolimattomuudestaan riippumatta.

10.1 Vakuutuksenottajan oikeus irtisanoa
vakuutus
Vakuutuksenottaja voi vakuutuskauden aikana irtisanoa
liikennevakuutuksen ja siirtää sen toiseen vakuutusyhtiöön. Jos kyseessä on rekisteröitävä ajoneuvo,
irtisanominen raukeaa, ellei rekisteröijälle ole seitsemän
päivän kuluessa vakuutuksen päättymisestä toimitettu
ilmoitusta uuden vakuutuksen ottamisesta.
Vakuutuksenottaja voi kirjallisesti irtisanoa liikennevakuutuksen, kun ajoneuvo, jota ei tarvitse rekisteröidä,
tuhoutuu tai se on poistettu liikennevakuutuslain
mukaisesta liikenteestä.
10.2 Vakuutus päättyy ilman irtisanomista
Vakuutus päättyy ilman irtisanomista, kun vakuutettu
ajoneuvo siirtyy muulle uudelle omistajalle kuin
vakuutuksenottajalle itselleen tai tämän kuolinpesälle
tai konkurssipesälle.
Kun liikennevakuutus päättyy vakuutetun ajoneuvon
siirtyessä muulle uudelle omistajalle tai haltijalle kuin
vakuutuksenottajalle itselleen, korvataan päättyneen
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12.

TOIMENPITEET VAHINGON
SATUTTUA
Vakuutuksenottajan on viipymättä tapahtumasta
tiedon saatuaan ilmoitettava Fennialle tai sen edustajalle liikennevahingosta, joka voi johtaa korvausvaatimukseen. Vahinkoilmoitus on tehtävä kirjallisesti.
Vakuutuksenottaja on velvollinen toimittamaan
Fennialle kaikki korvausasian käsittelyssä tarvittavat
tiedot ja asiakirjat.
Jos korvausta vaaditaan vakuutuksenottajalta tai
muulta vahinkoon osalliselta, tämän on toimitettava
korvausvaatimus Fennialle tai sen edustajalle.

Liite vakuutusehtoihin
LIIKENNEVAKUUTUKSEN BONUSASTEIKKO 1.11.2010 alkaen 			
Liikennevakuutukseen sovelletaan alla olevaa bonusasteikkoa, ellei ehtojen
kohdassa 8.2 toisin mainita.
Liikennevakuutuksen bonusluokka määräytyy tämän asteikon ja vahinkojen lukumäärän mukaan,
kun saman vakuutuskauden aikana on maksettu bonusluokkaan vaikuttavaa vahingonkorvausta.
Bonusluokka		
ja -prosentti		

Ei
vahinkoa

1

2

3

4

M=
K=
U=
0=
1=
2=
3=
4=
5=
6=
7=
8=
9=
10 =
11 =
12 =
13 =

K
0
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
13

M
M
M
M
K
K
0
1
2
2
3
4
5
6
7
8
9

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
K
0
1
1
2
3
4

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
K
0

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

0 %			
0 %			
0 %			
5 %			
10 %			
15 %			
20 %			
25 %			
30 %			
35 %			
40 %			
45 %			
50 %			
55 %			
60 %			
65 %			
70 %			

Palvelemme sinua henkilökohtaisesti. Ota yhteyttä!
•

Vakuutusasiat
- Kotitalousasiakkaat, p. 010 503 8808, ma–pe 8–18
- Yritysasiakkaat, p. 010 503 8818, ma–pe 8–18
- Liikennevakuutukset, p. 010 195 030, ma–pe 8–18

•

Hätäpalvelut 24 h/vrk
- Vahinkoneuvonta, p. 010 503 020
- Hinaus- ja autopalvelu, p. 010 503 011
- Ulkomaan matkahätäpalvelu, p. +358 10 503 5503

•

Korvauspalvelut
- Autovahingot, p. 010 503 05, ma–pe 8–18
- Liikennevahingot, p. 010 195 031, ma–pe 8–18
- Muut kotitalousasiakkaan vahingot, p. 010 503 020, ma–pe 8–18
- Auto- ja venevahinkotarkastukset, Suomen Vahinkotarkastus SVT Oy, p. 020 690 007 (pvm/mpm)
		 Ajanvaraus osoitteesta www.svt.fi.
•

Mobiilipalvelu, m.fennia.fi, auttaa vahinkotilanteessa autoilijoita ja matkailijoita.

•

Verkkopalvelu, www.fennia.fi, on käytössäsi aina, kellonajasta riippumatta.

•

Fennian konttorit palvelevat lähes 50 paikkakunnalla.

Soitto 010 5 -alkuisiin palvelunumeroihimme maksaa
• lankapuhelimesta 0,0828 e/puhelu + 0,0595 e/min
• matkapuhelimesta 0,0828 e/puhelu + 0,1704 e/min.
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Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, Helsinki
Postiosoite: 00017 Fennia, puh. 010 5031, Y-tunnus 0196826-7

20 140 10 2.13

Puhelujen hinnat
*) Soitto 010 19 -alkuisiin palvelunumeroihimme maksaa kotimaan lankaverkosta paikallisverkkomaksun ja
matkapuhelimesta oman operaattorin perimän matkapuhelinmaksun verran.

