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1 VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMISALA 
Protector Forsikring ASA (jäljempänä vakuutusyhtiö) sitoutuu yleisten sopimusehtojen sekä näi-
den ehtojen mukaisesti korvaamaan kohdassa 3 määritellyt moottoriajoneuvon liikenteeseen 
käyttämisestä aiheutuneet henkilö- ja omaisuusvahingot. 

Vakuutusehtoja sovelletaan yksityisille henkilöille sekä yrityksille ja yhteisöille liikenteessä käy-
tettävää moottoriajoneuvoa varten myönnettäviin ajoneuvokohtaisiin liikennevakuutuksiin. 

2 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE 
Moottoriajoneuvoa varten myönnetty liikennevakuutus on voimassa kaikissa Euroopan talous-
alueeseen (ETA) kuuluvissa valtioissa. Vihreän kortin yleissopimukseen liittyneissä ETA-valtioi-
den ulkopuolisissa valtioissa liikennevakuutus on voimassa vastuuvakuutuksena vakuutusyhtiön 
antaman vihreän kortin perusteella, tai ilman vihreää korttia, kun sellainen ei ole välttämätön. 
Näissä valtioissa sattuneen liikennevahingon korvaus määräytyy vahingon sattumismaan lain-
säädännön mukaan. 

3 VAKUUTUKSEN SISÄLTÖ 
Liikennevakuutuksesta korvataan moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä Suomessa ai-
heutunut henkilö- ja omaisuusvahinko sen mukaan kuin liikennevakuutuslaissa säädetään. 

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

 

4 VAKUUTUSSOPIMUS 
4.1 Vakuutuksenantaja 

Vakuutuksenantajana on Protector Forsikring ASA (jäljempänä vakuutusyhtiö). 

 

4.2 Vakuutuksenottajan tiedonantovelvollisuus ennen vakuutussopimuk-
sen tekemistä 

Vakuutuksenottajan tulee ennen vakuutuksen myöntämistä antaa oikeat ja täydelliset vastauk-
set vakuutusyhtiölle tai sen edustajan esittämiin kysymyksiin, joilla voi olla merkitystä vakuutus-
yhtiön vastuun arvioimisen kannalta. Vakuutuksenottajan tulee lisäksi vakuutuskauden aikana 
ilman aiheetonta viivytystä oikaista vakuutusyhtiölle antamansa, vääriksi tai puutteellisiksi ha-
vaitsemansa tiedot.  

Jos vakuutuksenottaja on tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta laiminlyönyt tiedonan-
tovelvollisuuden ja vakuutusyhtiö olisi oikean tiedon saatuaan antanut vakuutuksen korkeam-
paa maksua vastaan, vakuutusyhtiöllä on siitä tiedon saatuaan oikeus periä korkeampi vakuutus-
maksu takautuvasti. Jos vakuutusyhtiö olisi antanut vakuutuksen alempaa maksua vastaan kuin 
oli sovittu, liikaa perittyä maksua ei tarvitse palauttaa.  
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Jos vakuutuksenottajaksi on tiedonantovelvollisuuden tahallisen laiminlyönnin johdosta virheel-
lisesti merkitty henkilö, joka ei ole lain mukaan vakuuttamisvelvollinen, vakuutusmaksusta vas-
taa vakuutuksenottajan lisäksi se, joka on velvollinen vakuuttamaan ajoneuvon. Vakuutusyhtiö 
voi irtisanoa vakuutuksen 14 päivän kuluessa virheellisestä menettelystä tiedon saatuaan. 

 

4.3 Muuttuneet olosuhteet vakuutuskauden aikana 
Vakuutuksenottajan tulee ilmoittaa viipymättä vakuutusyhtiölle vakuutussopimusta päätettä-
essä ilmoitetuissa olosuhteissa tai vakuutuskirjaan merkityssä asiantilassa vakuutuskauden ai-
kana tapahtuneesta vaaran lisääntymisestä. Vakuutuksenottajan on ilmoitettava tällaisesta 
muutoksesta vakuutusyhtiölle viimeistään kuukauden kuluttua muutosta seuraavan vuositiedot-
teen saamisesta. Vakuutusyhtiö muistuttaa vakuutuksenottajaa tästä velvollisuudesta vuositie-
dotteessa.  

Jos vakuutuksenottaja on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, lai-
minlyönyt velvollisuuden ilmoittaa vaaran lisääntymisestä ja vakuutusyhtiö olisi oikean tiedon 
saatuaan antanut vakuutuksen korkeampaa maksua vastaan, vakuutusyhtiöllä on siitä tiedon 
saatuaan oikeus periä korkeampi vakuutusmaksu takautuvasti. 

 

5 VAKUUTUSYHTIÖN VASTUUN ALKAMINEN 
Vakuutusyhtiön vastuu alkaa, jollei erityisestä alkamisajankohdasta ole osapuolten kesken 
sovittu, silloin, kun vakuutusyhtiö tai vakuutuksenottaja on antanut tai lähettänyt hyväksyvän 
vastauksen toisen sopijapuolen tarjoukseen. Vakuutusyhtiön vastuun alkamisajankohtaa ei voi 
sopimuksin siirtää tätä aikaisemmaksi. 
Jos vakuutuksenottaja on antanut tai lähettänyt kirjallisen vakuutushakemuksen vakuutusyhtiölle 
ja jos on ilmeistä, että vakuutusyhtiö olisi hakemuksen hyväksynyt, vakuutusyhtiö vastaa myös 
hakemuksen antamisen tai lähettämisen jälkeen sattuneesta vakuutustapahtumasta. 
Vakuutushakemus tai hyväksyvä vastaus, jonka vakuutuksenottaja on antanut tai lähettänyt va-
kuutusyhtiön edustajalle, katsotaan jätetyksi tai lähetetyksi vakuutusyhtiölle.  
Jollei ole selvitystä siitä, mihin vuorokaudenaikaan vastaus tai hakemus on annettu tai lähetetty, 
katsotaan tämän tapahtuneen kello 24.00. 
Jos on erityisiä syitä, vakuutusyhtiön vastuu ja vakuutuksenottajan liikennevakuutus alkavat 
vasta, kun ensimmäistä vakuutuskautta koskeva maksu on suoritettu. Tällaisia erityisiä syitä ovat 
esimerkiksi: 

� perittävänä ollut asiakkaan aikaisempi vakuutusmaksu on palautunut ulosotosta varatto-
muus-, tuntematon- tai konkurssimerkinnöin  

� asiakkaan vapaaehtoiset vakuutukset ovat jääneet toistuvasti maksamatta 
� asiakkaasta on maksuhäiriömerkintöjä yleisissä luottotietorekistereissä. 

 

6 VAKUUTUSKAUSI 
Ensimmäinen vakuutuskausi on enintään 13 kuukautta ja seuraavat vuoden pituisia, ellei muussa 
vakuutuksen sisältöä koskevassa sopimuksessa ole toisin sovittu. 
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7 VAKUUTUSOPIMUKSEN VOIMASSAOLOAIKA  
Vakuutussopimus on voimassa, mikäli jäljempänä ei ole toisin määrätty, vakuutuskausittain sii-
hen saakka, kunnes ajoneuvon omistajan tai haltijan vakuuttamisvelvollisuus kysymyksessä ole-
van ajoneuvon osalta päättyy, vaikka vakuutusmaksua ei olisikaan määräaikana suoritettu. 
 

8 VAKUUTUSMAKSU  
8.1 Vakuutusmaksun perusteet 

Vakuutusmaksu lasketaan vakuutusyhtiön soveltamien maksuperusteiden mukaan. Vakuutus-
maksuun lisätään liikenneturvallisuusmaksu. Vakuutusmaksut lasketaan liikennevakuutuslain 20 
§:n tarkoittamalla tavalla silmällä pitäen vakuutettujen ja vahinkoa kärsineiden etujen turvaa-
vuutta ja liikennevahinkoriskiä kuitenkin siten, että vakuutusmaksujen on oltava kohtuullisessa 
suhteessa vakuutuksista aiheutuviin kustannuksiin, ja että vakuutusmaksut yleensä ovat suurem-
mat niistä vakuutuksista, joista on jouduttu suorittamaan korvausta. Vakuutusmaksut voidaan 
määrätä erilaisiksi huomioon ottaen eri vakuutuksenottajaryhmien erilaiset vahinkoriskit. 
 

8.2 Vakuutusmaksun suorittaminen 
Vakuutusmaksu on suoritettava kuukauden kuluessa siitä, kun vakuutusyhtiö lähetti vakuutuk-
senottajalle laskun. Ensimmäistä maksua ei kuitenkaan tarvitse suorittaa ennen vakuutusyhtiön 
vastuun alkamista eikä myöhempiä maksuja ennen vakuutuskauden tai sovitun maksukauden al-
kamista. Poikkeuksena ovat 5. kohdan tilanteet, joissa vakuutuskautta koskevan maksun suoritta-
minen on vakuutuksenantajan vastuun alkamisen edellytyksenä. Tästä tehdään merkintä las-
kuun. 
 
Jos vakuutuksenottajan suoritus ei riitä kaikkien vakuutusyhtiön vakuutusmaksusaatavien maksa-
miseen, vakuutuksenottajalla on oikeus määrätä, mitä vakuutusmaksusaatavia hänen suorituksil-
laan lyhennetään.  
 

8.3 Vakuutusmaksun viivästyminen 
Vakuutusmaksulle, jota ei ole suoritettu määräaikana, peritään vuotuista viivästyskorkoa korko-
lain mukaan. Vakuutusmaksu peritään viivästyskorkoineen ulosottotoimin ilman tuomiota tai 
päätöstä noudattaen, mitä verojen ja maksujen ulosotosta on säädetty. 
 
Ennen täytäntöönpanotoimenpiteisiin ryhtymistä vakuutuksenottajalle ilmoitetaan perittävä 
maksu ja maksun peruste sekä se, että täytäntöönpanotoimenpiteisiin ryhdytään, jos vakuutuk-
senottaja ei kirjallisesti 14 päivän kuluessa ilmoituksen lähettämisestä kiistä maksuvelvollisuut-
taan. Jos maksuvelvollisuus kiistetään, täytäntöönpanon edellytyksenä on tuomioistuimen rat-
kaisu. 
 
Vakuutusyhtiö on oikeutettu korvauksiin vakuutusmaksun perinnästä aiheutuvista kuluista perin-
tälain mukaisesti. Jos vakuutusmaksu peritään oikeusteitse, on vakuutusyhtiö oikeutettu lisäksi 
lain mukaisiin oikeudenkäyntimaksuihin ja -kuluihin. Vakuutusyhtiö voi siirtää saatavansa perittä-
väksi kolmannelle osapuolelle. 
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8.4 Vakuutusmaksun palauttaminen 
Vakuutuksenottaja on oikeutettu saamaan vakuutusyhtiön soveltamien perusteiden mukaista 
palautusta ajoneuvojen vakuutusmaksusta siltä ajalta, jonka ajoneuvo on liikennekäytöstäpois-
tettuna. Ajoneuvon liikennekäytöstäpoisto huomioidaan ajoneuvorekisteriin tehdyn ilmoituksen 
perusteella.  
 
Liikennekäytöstäpoistosta ei anneta maksunpalautusta museoajoneuvoille, vientirekisteröidyille 
ja siirtoluvallisille ajoneuvoille. 

 

9 SOPIMUSEHTOJEN MUUTTAMINEN VAKUUTUSKAUDEN 
VAIHTUESSA  

9.1       Ehdot ja maksut 
Vakuutusyhtiöllä on oikeus vakuutuskauden vaihtuessa muuttaa vakuutusehtoja, -maksua sekä 
muita sopimusehtoja.  
 
Vakuutusyhtiöllä on oikeus muuttaa vakuutusehtoja, -maksua ja muita sopimusehtoja, kun pe-
rusteena on 
 – uusi tai muuttunut lainsäädäntö tai viranomaisen määräys 
 – ennalta arvaamaton olosuhteiden muutos (esim. kansainvälinen kriisi, poikkeuksellinen luon-
non tapahtuma, suuronnettomuus).  
 
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. Maksua voidaan 
lisäksi muuttaa korvaus- ja kustannustason muutosta vastaavasti tai jäljempänä mainitusta 
syystä.  
 
Vakuutusmaksu voidaan määrittää eri vakuutuksenottajaryhmille erilaiseksi käyttäen vahinkoris-
kiä vastaavia erilaisia maksun määräytymisperusteita. Vakuutuksia ja vahinkoja koskevan tilasto-
aineiston nojalla mää- räytymisperusteita ja vakuutusmaksua voidaan muuttaa vahinkoriskiä vas-
taavaksi.  
 
Vakuutusyhtiöllä on myös oikeus tehdä vakuutusehtoihin vähäisiä muutoksia, joilla ei ole vaiku-
tusta vakuutussopimuksen keskeiseen sisältöön.  
 
Jos vakuutusyhtiö tekee vakuutussopimukseen edellä kuvattuja muutoksia, vakuutusyhtiö lähet-
tää laskun yhteydessä vakuutuksenottajalle ilmoituksen siitä, miten vakuutusmaksu tai muut so-
pimusehdot muuttuvat. Ilmoituksessa mainitaan, että vakuutuksenottajalla on oikeus irtisanoa 
vakuutus. Muutos tulee voimaan sen vakuutuskauden alusta lukien, joka ensiksi seuraa kuukau-
den kuluttua ilmoituksen lähettämisestä. 
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10 VAKUUTUSSOPMIMUKSEN PÄÄTTYMINEN  
Vakuutuksenottajalla, jonka vakuuttamisvelvollisuus ei ole päättynyt, on oikeus irtisanoa rekiste-
röidyn ajoneuvon vakuutus ainoastaan silloin, kun  
– vakuutuksenottaja on ottanut vakuutuksen toisesta vakuutusyhtiöstä tai  
– ajoneuvo on ilmoitettu ajoneuvorekisteriin liikennekäytöstäpoistetuksi tai  
– ajoneuvo on anastettu ja siitä on tehty ilmoitus poliisille ja vakuutusyhtiölle.  
 
Vakuutuksenottaja voi irtisanoa liikennevakuutuksen, kun ajoneuvo, jota ei ole merkittävä ajo-
neuvorekisteriin, tuhoutuu tai se on otettu pois liikennevakuutuslain mukaisesta liikenteestä.  
 
Vakuutuksen irtisanominen on tehtävä kirjallisesti.  
 
Vakuutus päättyy myös kun Liikenteen turvallisuusvirasto, Liikennevakuutuskeskus tai toinen va-
kuutusyhtiö ilmoittaa, että  
– ajoneuvo on poistettu lopullisesti liikennekäytöstä;  
– ajoneuvo on siirtynyt oikeustoimen johdosta muulle uudelle omistajalle tai haltijalle kuin va-
kuutuksenottajan kuolinpesälle tai konkurssipesälle;  
– ajoneuvon hallinta palautuu omistajalle tai hallinta siirtyy uudelle haltijalle, jos ajoneuvon hal-
tija on yksin ollut vakuutuksenottaja;  
– vakuutus on otettu toisesta vakuutusyhtiöstä.  
 
Vakuutuksen voimassaolo päättyy ilmoituksessa mainittuna päivänä. 
 
Vakuutuksesta korvataan kuitenkin ne vahingot, jotka ovat sattuneet seitsemän päivän kuluessa 
omistusoikeuden siirtymisestä, ajoneuvon hallinnan vaihtumisesta tai palautumisesta omistajalle, 
jollei ajoneuvon uusi omistaja tai haltija ole ottanut vakuutusta mainitun ajan kuluessa. 

 

11 VAKUUTUSYHTIÖN TAKAUTUMISOIKEUS  
Vahinkoa kärsineen oikeus vaatia kolmannelta henkilöltä korvausmäärä, jonka vakuutusyhtiö on 
hänelle suorittanut, siirtyy vakuutusyhtiölle.  
 
Jos kolmas henkilö on yksityishenkilö taikka työntekijä, virkamies tai näihin vahingonkorvauslain 
3 luvun 1 §:n mukaan rinnastettava muu henkilö taikka ajoneuvon omistaja, haltija, kuljettaja tai 
matkustaja, oikeus siirtyy kuitenkin vain, jos hän on aiheuttanut vakuutustapahtuman tahallisesti 
tai törkeästä huolimattomuudesta, tai jos kuljettaja on aiheuttanut vahingon kuljettaessaan ajo-
neuvoa liikennevakuutuslain 48 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa olosuhteissa. 

 

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


