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Ajoturva - Vakuutus      

Liikennevakuutus  

Kattavuus  Liikennevakuutuksesta korvataan moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä Suomessa aiheutunut 

henkilö- ja omaisuusvahinko sen mukaan miten liikennevakuutuslaissa säädetään. 

Vakuutusehdot Liikennevakuutuksessa noudatetaan yleisiä liikennevakuutusehtoja. Vakuutus on bonukseton ja 

ajoneuvokohtainen. Vakuutusmaksusta ei myönnetä pysyvyys-, maksutapa- eikä seisonta-ajan alennusta. 

Alueellinen kattavuus Vakuutus on voimassa kaikkialla Euroopassa ja sen ulkopuolisissa vihreän kortin -sopimusmaissa paitsi Venäjällä, 

Valko-Venäjällä, Ukrainassa tai Moldovassa. 

 

Kaskovakuutus  

Kattavuus Vakuutuksen kohteena ovat K Auto Leasing Oyn omistamat tai hallinnoimat yksityiskäyttöiset henkilö- ja 

pakettiautot kiinteästi asennettuine lisävarusteineen. 

Vakuutus sisältää kolarointi-, hirvivahinko-, palo-, varkaus-, ilkivalta-, lasi-, leasing- sekä 

oikeusturvavakuutuksen. Vakuutukseen ei sovelleta bonusjärjestelmää. 

Vakuutusehdot Vakuutuksissa sovelletaan tämän liitteen mukaisia omavastuita ja vakuutusehtoja. 

 

 Vakuutusyhtiö sitoutuu yleisten sopimusehtojen sekä näiden ehtojen mukaisesti korvaamaan 

vakuutustapahtumasta vakuutuksen kohteelle aiheutuneen suoranaisen esinevahingon sekä ehdoissa erikseen 

mainitut muut kustannukset. 

Omavastuut Vahinkotapauksissa noudatetaan toistaiseksi seuraavia omavastuita uusille alkaville sopimuksille: kolarointi-, 

hirvi-, palo-, varkaus-, ilkivalta- ja lasivahingot 500 e. 

Lasivakuutuksen omavastuu on 0 e, mikäli vaurio on korjauskelpoinen. 

Oikeusturvavakuutuksessa omavastuu on 15 % oikeudenkäyntikuluista, kuitenkin vähintään 200 e.  

Pohjoismaiden ulkopuolella vakuutuksen voimassaoloalueella tapahtuneissa varkausvahingoissa omavastuu on 

varkausvakuutuksen kaksinkertainen omavastuu. Jos vakuutustapahtuma on sattunut Virossa, Latviassa, 

Liettuassa tai Puolassa omavastuu on henkilöautoilla 20 % vahingon määrästä, kuitenkin aina vähintään 600 

euroa. 

Alueellinen kattavuus Vakuutus on voimassa kaikkialla Euroopassa ja sen ulkopuolisissa vihreän kortin -sopimusmaissa paitsi Venäjällä, 

Valko-Venäjällä, Ukrainassa tai Moldovassa. 

Vakuutuskausi Vakuutuskausi on 12 kuukautta. 

Maksut Kuukausittainen vakuutusmaksu on määritelty leasingtarjouksella.  

Vakuutusyhtiöllä on oikeus vakuutuskauden vaihtuessa muuttaa vakuutusehtoja, -maksua sekä muita 

sopimusehtoja. Vakuutusyhtiöllä on oikeus muuttaa vakuutusmaksua vakuutuksia ja vahinkoja koskevan tilasto-

aineiston perusteella liikennevakuutuslain 20 §:n mainitun tarkoituksen turvaamiseksi siten, että maksut ovat 

kohtuullisessa suhteessa vakuutuksista aiheutuviin kustannuksiin. Vakuutusmaksujen mahdollinen tarkistus 

seuraavalle kalenterivuodelle tehdään viimeistään kuukautta ennen kalenterivuoden päättymistä.  

Vakuutusmaksusta ei myönnetä sopimus-, maksutapa- eikä seisonta-ajan alennusta. 

Vakuutusehdot  Vakuutusehdot ovat nähtävissä K-Caara Leasingin internet-sivuilla (k-caaraleasing.fi) 

Vakuutusyhtiö  Vakuutuksenantajana toimii LähiTapiola 
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