
Vapaaehtoinen ajoneuvovakuutus  
(moottorikelkka, mönkijä, mopo)
Vakuutusta koskevat tiedot sisältävä asiakirja

Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö, Suomi
Täydelliset ennen sopimuksen tekoa annettavat ja sopimusta koskevat tiedot tuotteesta ovat muissa asiakirjoissa.

Minkä tyyppinen vakuutus on?
Vapaaehtoinen ajoneuvovakuutus antaa turvaa oman ajoneuvosi omaisuusvahingoille. Vapaaehtoisen ajoneuvovakuu-
tuksen laajuuden ja omavastuut voit valita itse. Vapaaehtoisen ajoneuvovakuutuksen voi ottaa liikennevakuutuksen 
rinnalle enintään 25 vuotta vanhalle ajoneuvolle.

Mitä vakuutus kattaa?

Vakuutus kattaa äkillisiä ja ennalta-arvaamattomia omaisuusvahinkoja alla 
olevan listan mukaan, jos ne ovat saatavilla vakuutettavalle ajoneu-
volle ja valittu vakuutukseen. Kohteelle valittu turva eli vakuutetut riskit 
on merkitty vakuutuskirjaan.
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Huom! Vakuutusta koskevat tiedot jatkuvat paperin kääntöpuolelle.

Mitä vakuutus ei kata?

ajoneuvossa olleelle irtaimistolle tai ympäristölle aiheutunutta 
vahinkoa

henkilövahinkoja

tunnearvoa, arvonalennusta tai menetettyjä tuloja

kilpailu- ja näyttelykäyttöön tarkoitettuja varusteita ja rakenteita

koristeteippauksia tai koriste- ja muita erikoismaalauksia ellei siitä 
ole erikseen sovittu ja tehty merkintää vakuutuskirjaan

turvallisuus- tai viranomaismääräysten vastaisia tai niiden vastaisesti 
asennettuja laitteita

poltto- tai voiteluaineita ja varaosia

ATK-ohjelmia ja tiedostoja

lisälaitteita, jota käytetään jossain muussakin ajoneuvossa. Tällainen 
lisälaite on vakuutettava erikseen.

Onko vakuutusturvalle mitään rajoitteita?

Vapaaehtoisesta ajoneuvovakuutuksesta ei korvata:

tahallaan aiheutettua vahinkoa

vahinkoa, joka on aiheutettu kuljettaessa ajoneuvoa silloin kun 
veren alkoholipitoisuus on vähintään 1,2 promillea

rikolliseen tarkoitukseen ajoneuvoa käytettäessä sattunutta vahinkoa

hyönteisistä, tuhoeläimistä tai jyrsijöistä aiheutunutta vahinkoa

ajoneuvon korjaustöiden yhteydessä tehtyä vahinkoon liittymätöntä 
käsittelyä, kuten auton pesua

ajoneuvolle materiaaliviasta tai esim. huolto-, käsittely- tai asennus-
virheestä tai puutteellisesta kunnossapidosta aiheutunutta vahinkoa

vähitellen tapahtuvaa ilmiötä, kuten kulumista ja syöpymistä

väärän polttoaineen käytöstä aiheutunutta vahinkoa (paitsi autopal-
velu- ja ilkivaltaturvien osalta)

ajoneuvon kuormasta tai liian kovasta rasittamisesta aiheutunutta 
vahinkoa

veden aiheuttamaa vahinkoa, jos ajoneuvoa kuljetetaan veden peit-
tämällä 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 tör-
mäysriskin perusteella korvattavan äkillisen, ennalta-arvaamattoman 
ja ulkoapäin aiheutuneen tapahtuman johdosta

ajoneuvossa olleesta eläimestä aiheutunutta vahinkoa, ellei vahinko 
ole aiheutunut törmäysriskin perusteella korvattavan äkillisen, ennal-
ta-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.



Missä vakuutusturva on voimassa?

Kaikkialla Euroopassa ja sen ulkopuolisissa Green Card -sopimusmaissa lukuun ottamatta Valko-Venäjää, Moldovaa ja Ukrainaa, Kosovoa, Kyproksen 
pohjoisosaa tai Vuoristo-Karabahia

Mitkä ovat velvoitteeni? 

Sopimusta tehtäessä antaa oikeat tiedot  
•  vakuutettavasta ajoneuvosta ja sen käytöstä 
•  ajoneuvon omistajista ja haltijoista

maksaa vakuutusmaksu ajallaan 

noudattaa vakuutuksen suojeluohjeita

ilmoittaa viipymättä virheellisistä ja puutteellisista vakuutukseen liittyvistä tiedoista 

vahingon sattuessa tehdä vahinkoilmoitus ja antaa vahinkoasian selvittämiseksi tarpeelliset tiedot Pohjantähdelle

Kuinka ja milloin suoritan maksun? 

laskutus

1–12 kertaa vuodessa sopimuksen mukaan

Milloin vakuutusturva alkaa ja päättyy?

vakuutusturva alkaa, kun Pohjantähti tai vakuutuksenottaja antaa tai lähettää hyväksyvän vastauksen toisen sopijapuolen tarjoukseen

vakuutuksenottajalla on oikeus milloin tahansa irtisanoa vakuutus päättymään vakuutuskauden aikana. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti.

Pohjantähden oikeus irtisanoa vakuutus on rajoitettu yhtiön yleisissä sopimusehdoissa lueteltuihin tilanteisiin. Tällainen tilanne on kysymyksessä 
esimerkiksi, jos vakuutuksenottaja ei ole suorittanut vakuutusmaksua vakuutussopimuksen mukaisesti. Pohjantähdellä on oikeus irtisanoa vakuutus 
päättyväksi 14 päivän kuluttua irtisanomisilmoituksen lähettämisestä.

Miten irtisanon sopimuksen? 

kirjallisesti ilman irtisanomisaikaa


