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Vakuutuksen kuvaus 

Vakuutus kattaa vakuutuksenottajan omat aineelliset vahingot. Kasko on vapaaehtoinen vakuutus, joka korvaa 

vakuutuksenottajan omalle ajoneuvolle sattuneet vahingot. 

 

 Mitä vakuutetaan 

 

Tässä asiakirjassa esitetään vain tavanomainen 

kattavuus ja rajoitukset. Lisätietoja vakuutusturvan 

rajoista on vakuutussopimusasiakirjoissa: 

 

 Esimerkiksi onnettomuuden tai tulipalon 

ajoneuvolle aiheuttamat vahingot. 

 Ajoneuvon menettäminen ryöstön tai varkauden 

seurauksena. 

 Jos ajoneuvo varastetaan tai poistetaan käytöstä, 

maksamme kirjanpitoarvon tai 

vakuutussopimusasiakirjoissa ilmoitetun määrän, 

kumpi on pienempi. 

 Vakuutettuun ajoneuvoon tehtaalla kiinnitetyt 
lisävarusteet sellaisina kuin ne on määritelty 
vuokrasopimuksessa. 

 Oikeudenkäyntikulut katetaan enintään 10 000 
euron summaan 

 

 

 

 

Mitä ei vakuuteta 

 

Tässä asiakirjassa esitetään vain tavanomainen kattavuus ja 

rajoitukset. Lisätietoja vakuutusturvan rajoista on 

vakuutussopimusasiakirjoissa: 

 

 Vaateet, jotka johtuvat sodasta, sisällissodasta, kapinasta 

ja/tai vallankumouksesta, terroriteosta, ionisoivasta säteilystä 

tai radioaktiivisesta saastumisesta; 

 Vaateet, jotka johtuvat ajoneuvon käytöstä lentokenttätiloissa, 

paitsi alueilla, joihin yleisöllä on vapaa pääsy ajoneuvolla; 

 Vaateet, jotka johtuvat kilpa-ajoihin, ralleihin ja/tai 

nopeusajoihin osallistuneille ajoneuvoille sattuneista 

vahingoista; 

 Kuljetettujen tavaroiden menetys, vahingoittuminen tai vastuu 

niistä; 

 Tavaroiden lastaamisessa tai purkamisessa ajoneuvolle 

aiheutunut vahinko 

 Vaateet, jotka johtuvat syttyvien nesteiden, räjähteiden, 

kemikaalien tai kaasujen kuljetuksesta nestemäisessä, 

puristetussa ja/tai kaasumaisessa muodossa; 

 Tarkoituksellisista/tahallisista teoista johtuvat vaateet; 

 Vahinko, joka johtuu siitä, että ajoneuvon käyttäjä oli alkoholin 

tai huumeiden vaikutuksen alainen; 

 Ajaminen ilman voimassa olevaa ajo-oikeutta; 

 Suunnittelu-, rakenne- tai valmistusvirheestä johtuva vahinko. 

 Veden, nesteiden, öljyn tai polttoaineen puutteesta johtuva 

vahinko. 

 Sähkökäyttöisten ajoneuvojen elektronisesta järjestelmästä 

aiheutuva vahinko  

 Kuluminen; 

 Markkina-arvon aleneminen korjauksen jälkeen; 

 Mekaaniset, elektroniset tai tietoteknisten järjestelmien kaatumiset tai 

viat tai rikkoutumiset; 

 Mahdollisen ylityksen määrä, joka on mainittu 

vakuutussopimusasiakirjoissa; 

 Polttoainevarkaus tai varkauden yhteydessä tapahtuva 
polttoaineenkulutus. 

 Sään ajoneuvolle aiheuttamat vahingot ja käytöstä johtuva 
ajoneuvon huonontuminen 

 

Nämä vakuutustuotetiedot on tarkoitettu vain yhteenvedoksi tärkeimmistä kattavuuksista ja poissulkemisista, eikä niitä ole 

räätälöity millään tavalla vakuutuksenottajan yksilöllisiin tarpeisiin. Täydelliset esisopimusta ja sopimusta koskevat tiedot 

tuotteesta ovat vakuutussopimuksen asiakirjoissa. 
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             Vakuutuksenottajan velvollisuudet 

  

- Annettava rehellinen kuvaus riskistä, joka halutaan vakuuttaa. 

- Ilmoitettava meille vakuutuskauden aikana mahdollisesti tapahtuvista muutoksista vakuutuksen sanamuodon 

mukaisesti; 

- Ilmoitettava itse tai laillisten edustajiensa välityksellä onnettomuudesta Arval Finlandille mahdollisimman pian sen 

tapahtumisen jälkeen; 

- Annettava meille totuudenmukaiset ja tarkat tiedot esittämättä vilpillistä tai liioiteltua vaadetta;  

- Pyrittävä kohtuullisin toimin estämään ajoneuvon katoaminen tai varastaminen; 

- Pidettävä ajoneuvo tieliikennekelpoisessa kunnossa; 

- Maksettava vakuutusmaksu sovittujen aikataulujen mukaisesti; 

- Annettava onnettomuuden jälkeen Arval Finlandille vaateen ratkaisemiseksi tarvittavat tiedot 

 Vakuutusmaksun maksaminen 

 

- Vakuutusmaksu on maksettava kuukauden kuluessa siitä, kun vakuutusyhtiö on lähettänyt laskun 

vakuutuksenottajalle. 

Vakuutusturvan maantieteellinen kattavuus 

 

 Vakuutusturva on rajoitettu koskemaan Euroopan talousalueen (ETA) jäsenvaltioita ja vihreässä kortissa 

mainittuja Euroopan ulkopuolisia maita siltä osin kuin kohdemaita ei ole yliviivattu. Poissuljettuja maita ovat Iran, 

Kosovo, Kyproksen pohjoisosa, Marokko, Tunisia ja Vuoristo-Karabah. 

 

 

 Vakuutusturvan alkaminen ja päättyminen 

 

- Vakuutusturva alkaa sovitulla päivämäärällä. Vakuutussopimus uusitaan automaattisesti joka vuosi. 

- Vakuutus päättyy, kun vuokrasopimus päättyy ja/tai irtisanotaan.  

 

  Sopimuksen peruuttaminen 

 

- Vakuutus voidaan peruuttaa milloin tahansa kirjallisella ilmoituksella Arval Finlandille. 

Vakuutusturvan rajoitukset 

Tässä asiakirjassa esitetään vain tavanomainen kattavuus ja rajoitukset. Lisätietoja vakuutusturvan rajoista on 

vakuutussopimusasiakirjoissa: 

! Ajoneuvoa voidaan käyttää vain sopimuksen syntymisajankohtana sovittuihin tarkoituksiin; 

! Kaikkien kuljettajien on oltava oikeutettuja kuljettamaan ajoneuvoa, eikä siihen saa olla oikeudellisesti tai 

lääketieteellisesti perusteltuja rajoituksia; 

! Kaikilla kuljettajilla on oltava voimassa oleva ajo-oikeus; 

! Jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeällä huolimattomuudellaan, maksettavaa korvausta voidaan 

vähentää tai se voidaan evätä 

  

 

 

 


