Yksityisleasingajoneuvosi
vakuutusturva
Ohjeistus vahingon varalle
K Auto Leasing Oy on vakuuttanut leasingautosi
LähiTapiolassa liikenne- ja kaskovakuutuksella.
Alla tietoa vakuutuksestasi sekä ohjeita vahingon varalle.
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Huomioithan, että autoa ei saa viedä Venäjälle.
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Liikennevakuutus
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LähiTapiolan liikennevakuutuksesta korvataan moottoriajoneuvon liikenteeseen
käyttämisestä aiheutuneet omaisuus- ja henkilövahingot liikennevakuutuslain säätämässä
laajuudessa.
Liikennevakuutus on voimassa kaikissa Euroopan talousalueeseen (ETA) kuuluvissa valtioissa
ja Sveitsissä. Vihreän kortin yleissopimukseen liittyneissä ETA-valtioiden ulkopuolisissa maissa
liikennevakuutus on voimassa vastuuvakuutuksena, jolloin korvaus määräytyy vahingon
sattumismaan lainsäädännön mukaan. Lisätietoja löydät liikennevakuutuskeskuksen sivuilta.

Kaskovakuutus
Kaskovakuutus kattaa kulloinkin voimassa
olevan LähiTapiolan yritysasiakkaiden
kaskovakuutusehdon mukaisesti
moottoriajoneuvon ja siihen kiinteästi
asennetut tavanomaiset lisälaitteet.
Kaskovakuutus on voimassa kaikkialla
Euroopassa ja Euroopan ulkopuolisissa
vihreän kortin sopimusmaissa, paitsi
Venäjällä, Valko-Venäjällä, Ukrainassa tai
Moldovassa.

Kaskovakuutus sisältää seuraavat turvat
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kolarointivakuutus
hirvivahinkovakuutus
ilkivaltavakuutus
palovakuutus
varkausvakuutus
oikeusturvavakuutus
rahoitusvakuutus
lasivakuutus
lunastusetuvakuutus

Vahingon sattuessa kaskovakuutuksen omavastuu on 200 euroa.
Lasivakuutuksen omavastuu on lasin vaihdossa 200 euroa. Jos lasin voi korjata, omavastuu
on 0 euroa.
Jos ajoneuvoon tulee tekninen vika, hinaustapauksissa käytetään autonvalmistajan/
maahantuojan liikkumisturvaa. Jos vahinko on aiheutunut esinevahingosta (esim. kolari- tai
hirvivahingosta), korvataan auton hinaus korjaamolle ko. vahinkotapahtuman vakuutuksesta. Ajoneuvo hinataan lähimmälle K Auton korjaamolle tai paikkakunnasta riippuen K Auton
valtuuttamalle korjaamolle.
Pohjoismaiden ulkopuolella tapahtuneissa varkausvahingoissa omavastuu on 30 % vahingon määrästä.

Omavastuu on kuitenkin aina vähintään sopimukseen tai vakuutusluetteloon merkitty euromääräinen varkausvakuutuksen omavastuu
kolminkertaisena.

Muut ehdot
Vakuutus on bonukseton ja kuukausittaisen vakuutusmaksun suuruus on määritelty leasingtarjouksessa
sekä -sopimuksessa.
Vakuutus ei sisällä keskeytysturvaa,
sijaisautovakuutusta eikä autopalveluvakuutusta.
Ajoneuvon mahdollista liikennekäytöstä poistoaikaa
(seisonta-aikaa) ei hyvitetä vakuutusmaksussa.
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Liikkumisturva
Mikäli ajoneuvossa ilmenee yllättävä tekninen vika, joka estää ajamisen, on käytössäsi
kyseisen ajoneuvomerkin Liikkumisturvapalvelu, joka päivystää 24/7. Palvelulla turvataan
matkan jatkuminen, jos matka katkeaa tien päälle autosta johtuvan teknisen vian vuoksi.
•
•
•
•

Audi Liikkumisturvan palvelunumero 0800 922 822
SEAT Liikkumisturvan palvelunumero 0600 122 66
Volkswagen Liikkumisturvan palvelunumero 0800 188 288
Porsche Assistance palvelunumero +358 9 8171 0911

Vahingon ilmoittaminen
Vahingot ilmoitetaan K Auto Leasing Oy:n sivujen kautta.
Vahinkoilmoituslomakkeen löydät osoitteesta www.k-autoleasing.fi. Tulosta ja tallenna
ilmoitus pdf-muotoon uudella nimellä koneellesi. Lähetä ilmoitus sähköpostin liitteenä
osoitteeseen suurasiakaskorvaus@lahitapiola.fi.
Voit liittää viestiin myös muita liitteitä ennen lähettämistä (viestin maksimikoko 10 Mb).

Auton korjaus ja vahinkotarkastus
K Auto Leasing Oy velvoittaa sinua käyttämään maahantuojan valtuuttamaa
merkkikorjaamoa. Voit siis sopia korjauksesta ja vahinkotarkastuksesta lähimmässä
merkkikorjaamossa osoitteessa: www.k-autoleasing.fi.

LähiTapiolan asiakaspalvelu
Voit olla yhteydessä LähiTapiolan asiakaspalveluun, jos kyse
on muusta kuin vahinkoilmoittamisesta.
Palvelemme numerossa 09 453 3111 (ma-pe klo 8-16).
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Muistilista liikennevahingon sattuessa
1. Vahinkopaikalla autetaan ensimmäiseksi vahingoittuneita ja varoitetaan muita tiellä
liikkujia vahingosta.
2. Poliisi soitetaan tarvittaessa vahinkopaikalle, eli jos kyseessä on vakava
liikenneonnettomuus tai osalliset eivät pääse yhteisymmärrykseen tapahtumista.
3. Kaikkien osallisten ja mahdollisten todistajien tiedot kirjataan ylös.
4. Ajoneuvot tulee siirtää turvalliseen paikkaan vahinkopaikalta mahdollisimman pian,
paitsi vakavissa henkilövahingoissa.
5. Ilmoita myös tiedossasi olevat henkilövahingot.
6. Vahingon aiheuttaneen osapuolen liikennevakuutus korvaa vahingonkärsineen vahingot.
7. Jos olet vahingonkärsineenä vahingossa, sovi vaurioituneen ajoneuvon tarkastamisesta
sekä sijaisautosta korvaavan vakuutusyhtiön kanssa.
8. Jos olet vahingonaiheuttaja, tee vahinkoilmoitus viipymättä leasingyhtiön verkkosivujen
kautta sovitun mukaisesti.
Muista kirjoittaa huolellisesti kaikkien vahinkoon osallisten tiedot vahinkoilmoitukseen.
LähiTapiola ottaa yhteyttä osallisiin vahinkoilmoituksessa olleiden yhteystietojen perusteella
ja antaa liikennevahingon ohjeistukset suoraan vahingonkärsineille. Tarvittaessa voit ottaa
myös kuvia vahinkotilanteesta, jos se on turvallista.

Muistilista kaskovahingon sattuessa
1. Tee vahinkoilmoitus viipymättä sovitun mukaisesti.
2. Varkaus-, murto- ja ilkivaltavahingoissa tee lisäksi rikosilmoitus lähimmälle
poliisilaitokselle tai poliisin sähköisen ilmoitusmenettelyn kautta. Ilmoita
rikosilmoitusnumero viestissä lähettäessäsi vahinkoilmoitusta.
3. Saat vahvistusviestin sähköpostiisi, kun vahinkoilmoitus on käsitelty.
4. Sovi vahinkojen tarkastamisesta ja korjauksesta maahantuojan valtuuttamassa
merkkikorjaamossa.
5. Varaudu omavastuun maksamiseen suoraan korjaamolle.

