Vakuutusehdot
Voimassa 1.1.2019 alkaen

Liikennevakuutus
yritysasiakkaille
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Vakuutusehtojen soveltamisala

Vakuutusehtoja sovelletaan yrityksille ja yhteisöille liikenteessä
käytettävää moottoriajoneuvoa varten myönnettäviin ajoneuvokohtaisiin liikennevakuutuksiin.
Yrityksellä tarkoitetaan vakuutuksenottajaa, jolla on yritys- ja
yhteisötietolaissa tarkoitettu yritys- ja yhteisötunnus (y-tunnus).
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Vakuutuksen voimassaoloalue

4.2

Moottoriajoneuvoa varten myönnetty liikennevakuutus on voimassa kaikissa Euroopan talousalueeseen (ETA) kuuluvissa valtioissa.
Vihreän kortin yleissopimukseen liittyneissä ETA-valtioiden ulkopuolisissa valtioissa liikennevakuutus on voimassa vastuuvakuutuksena
vakuutuslaitoksen antaman vihreän kortin perusteella, tai ilman
vihreää korttia, kun sellainen ei ole välttämätön. Näissä valtioissa
sattuneen liikennevahingon korvaus määräytyy vahingon sattumismaan lainsäädännön mukaan.

4.3
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Vakuutuksen sisältö

Liikennevakuutuksesta korvataan moottoriajoneuvon liikenteeseen
käyttämisestä Suomessa aiheutunut henkilö- ja omaisuusvahinko
sen mukaan kuin liikennevakuutuslaissa säädetään.
Vakuutuksesta korvataan Euroopan talousalueen kansalaisille myös
sellainen liikennevahinko, joka on sattunut läpikuljettavalla alueella
muussa kuin vihreä kortti -järjestelmään kuuluvassa valtiossa, kun
kysymys on välittömästä matkasta Euroopan talousalueen valtiosta toiseen Euroopan talousalueen valtioon.
Vakuutus kattaa sen Euroopan talousalueen valtion lainsäädännön
mukaisen vakuutusturvan, jossa vahinko sattui, tai Suomen liikennevakuutuslain mukaisen vakuutusturvan, jos se on ensiksi mainittua vakuutusturvaa parempi.
Jos Suomen liikennevakuutuslain mukaan vakuutetun ajoneuvon
liikenteeseen käyttämisestä aiheutunut henkilövahinko sattuu
muussa Euroopan talousalueen valtiossa kuin Suomessa, sovellettava laki ratkaistaan lainvalintaa koskevien säännösten nojalla.
Suomessa asuva vahinkoa kärsinyt voi kuitenkin tällaisessa tapauksessa valita, että henkilövahinko korvataan Suomen lain mukaan.
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Vakuutussopimus

4.1

Vakuutuksenottajan tiedonantovelvollisuus ennen
vakuutussopimuksen tekemistä

Vakuutuksenottajan on ennen vakuutuksen myöntämistä annettava oikeat ja täydelliset vastaukset LähiTapiolan tai sen edustajan
esittämiin kysymyksiin, joilla voi olla merkitystä LähiTapiolan vastuun arvioimisen kannalta. Jos vakuutuksenottaja on tahallisesti
tai törkeästä huolimattomuudesta laiminlyönyt vakuutussopimuslain mukaisen tiedonantovelvollisuuden ja LähiTapiola olisi oikean
tiedon saatuaan myöntänyt vakuutuksen korkeampaa maksua
vastaan, on LähiTapiolalla siitä tiedon saatuaan oikeus periä korkeampi vakuutusmaksu takautuvasti.
Vakuutuksenottajan on oltava joko ajoneuvorekisteriin merkitty
omistaja tai haltija. Haltijaksi on rekisteröitävä henkilö, joka on
ajoneuvon todellinen käyttäjä. Jos vakuutuksenottajaksi on merkitty joku muu kuin vakuuttamisvelvollinen, LähiTapiolalla on oikeus
irtisanoa vakuutus 14 päivän kuluessa virheellisestä menettelystä
tiedon saatuaan.
Vakuutuksenottajan on lisäksi vakuutuskauden aikana ilman aiheetonta viivytystä oikaistava LähiTapiolalle antamansa, vääriksi tai
puutteellisiksi havaitsemansa tiedot.

Muuttuneet olosuhteet vakuutuskauden aikana

Vakuutuksenottajan on ilmoitettava viipymättä LähiTapiolalle
vakuutussopimusta solmittaessa ilmoitetuissa olosuhteissa tai
vakuutuskirjaan merkityssä asiantilassa vakuutuskauden aikana
tapahtuneesta olennaisesti vahingonvaaraa lisäävästä muutoksesta. Vakuutuksenottajanon ilmoitettava tällaisesta muutoksesta
LähiTapiolalle viimeistään kuukauden kuluttua muutosta seuraavan
vuositiedotteen saamisesta. LähiTapiola muistuttaa vakuutuksenottajaa tästä velvollisuudesta vuositiedotteessa.
Vaaran lisääntymisestä ilmoittamisen laiminlyönti

Jos vakuutuksenottaja on tahallisesti tai vähäistä suuremmasta
huolimattomuudesta laiminlyönyt 4.2. kohdan mukaisen ilmoitusvelvollisuutensa, on LähiTapiolalla siitä tiedon saatuaan oikeus
periä korkeampi vakuutusmaksu takautuvasti, jos LähiTapiola olisi
oikean tiedon saatuaan antanut vakuutuksen korkeampaa maksua
vastaan.

LähiTapiolan vastuun alkaminen

LähiTapiolan vastuu alkaa, jollei erityisestä alkamisajankohdasta
ole osapuolten kesken sovittu, silloin, kun LähiTapiola tai vakuutuksenottaja on antanut tai lähettänyt hyväksyvän vastauksen toisen
sopijapuolen tarjoukseen. LähiTapiolan vastuun alkamisajankohtaa
ei voi sopimuksin siirtää tätä aikaisemmaksi.
Jos vakuutuksenottaja on antanut tai lähettänyt kirjallisen vakuutushakemuksen LähiTapiolalle ja jos on ilmeistä, että LähiTapiola
olisi hakemuksen hyväksynyt, LähiTapiola vastaa myös hakemuksen
antamisen tai lähettämisen jälkeen sattuneesta vakuutustapahtumasta.
Vakuutushakemus tai hyväksyvä vastaus, jonka vakuutuksenottaja
on antanut tai lähettänyt LähiTapiolan edustajalle, katsotaan jätetyksi tai lähetetyksi LähiTapiolalle. Jollei ole selvitystä siitä, mihin
vuorokaudenaikaan vastaus tai hakemus on annettu tai lähetetty,
katsotaan tämän tapahtuneen kello 24.00.
Jos kuitenkin on erityisiä syitä, esimerkiksi vakuutuksenottajan
aikaisempien vakuutusmaksujen laiminlyönti, vakuutuksenantajan vastuu alkaa vasta, kun ensimmäistä vakuutuskautta koskeva
maksu on maksettu.
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Vakuutuskausi

Ensimmäisen vakuutuskauden pituus on enintään 13 kuukautta.
Seuraavat vakuutuskaudet ovat vuoden pituisia. Vakuutusvuosi on
360 vuorokautta, joka jakautuu kahteentoista 30 vuorokauden
mittaiseen kuukauteen.
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Vakuutussopimuksen voimassaoloaika

Vakuutussopimus on voimassa, mikäli jäljempänä ei ole toisin määrätty, vakuutuskausittain siihen saakka, kunnes ajoneuvon omistajan tai haltijan vakuuttamisvelvollisuus kyseessä olevan ajoneuvon
osalta päättyy, vaikka vakuutusmaksua ei olisikaan määräaikana
maksettu.

8
8.1

Vakuutusmaksu
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Vakuutusmaksun perusteet

LähiTapiolan bonusjärjestelmä on osa liikennevakuutuksen hinnoittelua, ja sen avulla palkitaan vahingottomuudesta sekä huomioidaan vahinkojen vaikutus vakuutuksenottajan vakuutusmaksuihin.
Liikennevakuutuksen bonus nousee vahingottomien vuosien myötä
ja vastaavasti se alenee vahinkojen seurauksena.

Vakuutusmaksu lasketaan LähiTapiolan soveltamien maksuperusteiden ja liikennevakuutuslain 20 §:n 2 momentin mukaisesti.
Pienin perittävä vakuutusmaksu kultakin voimassa olevalta vakuutuskaudelta on 30 euroa, ellei vakuutuskirjaan ole toisin merkitty.
8.2

Vakuutusmaksun maksaminen

Vakuutusmaksu on maksettava kuukauden kuluessa siitä, kun LähiTapiola lähetti laskun vakuutuksenottajalle. Ensimmäistä maksua ei
kuitenkaan tarvitse maksaa ennen LähiTapiolan vastuun alkamista
eikä myöhempiä maksuja ennen sovitun vakuutuskauden ja vakuutusmaksukauden alkamista. Poikkeuksena ovat 5. kohdan neljännen
kappaleen tilanteet, joissa vakuutuskautta koskevan maksun maksaminen on vakuutuksenantajan vastuun alkamisen edellytyksenä.
Jos vakuutuksenottajan maksu ei riitä kaikkien LähiTapiolan vakuutusmaksusaatavien maksamiseen, vakuutuksenottajalla on oikeus määrätä, mitä vakuutusmaksusaatavia hänen suorituksillaan lyhennetään.
Jos vakuutuksenottaja ei erikseen ilmoita mihin suoritus kohdistetaan, on LähiTapiolalla oikeus suorituksen kohdistamiseen. Maksamattomalle vakuutusmaksusaatavalle kertynyt korko kuitataan
ennen pääomaa.
8.3

Vakuutusmaksun viivästyminen

LähiTapiolan bonusjärjestelmä

9.1

Bonusjärjestelmän soveltaminen

Bonusjärjestelmää sovelletaan yritysten autojen ja moottoripyörien
liikennevakuutuksiin, ellei vakuutukseen ole sovittu sovellettavaksi
LähiTapiolan erityisehtoja tai kyseessä ole museoajoneuvo.
9.2

Vahinkohistoria ja bonus

Vahinkohistorialla tarkoitetaan vakuutuksenottajan vakuutuksien
voimassaoloaikaa ja vahinkoja koskevia tietoja. Vakuutuksenottajan vakuutuskohtainen bonus määritetään vahinkohistorian,
maksuhistoriatietojen sekä luottotietorekisterin perusteella.
Pienin bonus on 0 % ja enimmäisbonus 75 %.
Bonusta ei voi siirtää toiselle eikä toiselta vakuutuksenottajalta,
kuten yksityishenkilöltä yritykselle. Bonusta tai vahinkohistoriaa ei
myöskään siirretä ajoneuvolta toiselle.
Bonustaulukko
Korvattujen vahinkojen määrä
saman vakuutuskauden aikana
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8.4.1 Liikennekäytöstä poisto
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Liikennekäytöstä poisto on ilmoitettava voimassaolevien säännösten mukaisesti etukäteen ajoneuvorekisteriin. Autojen osalta
vakuutusmaksua hyvitetään liikennekäytöstä poiston alkamispäivää seuraavasta päivästä alkaen. Liikennekäytöstä poiston hyvitys
päivää kohden lasketaan 1/360- osina vuosivakuutusmaksusta.
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Vakuutusmaksulle, jota ei ole maksettu määräaikana, peritään vuotuista viivästyskorkoa korkolain 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 vakuutuksenottaja
ei kirjallisesti 14 päivän kuluessa ilmoituksen lähettämisestä kiistä
maksuvelvollisuuttaan. Jos maksuvelvollisuus kiistetään, täytäntöönpanon edellytyksenä on tuomioistuimen ratkaisu.
8.4

Vakuutusmaksun palauttaminen

Maksunpalautusta liikennekäytöstä poiston ajalta ei anneta
muiden ajoneuvojen kuin autojen osalta. Palautusta ei myöskään
anneta rahoitusyhtiöiden kautta myönnettävän Liikennekaskon,
keltaisten koenumeroiden, museoajoneuvojen, siirtolupien eikä
vientirekisteröityjen tai rekisteröimättömien ajoneuvojen vakuutusmaksusta. Moottoripyörien osalta hyvityskäytäntö on merkitty
tarjoukselle ja vakuutuskirjalle. Palautusta ei anneta myöskään
mahdollisesta pohja- tai minimimaksusta.
8.4.2 Ajoneuvon käyttö liikennekäytöstä poiston aikana
Jos ajoneuvoa käytetään liikennekäytöstä poiston aikana liikenteeseen, LähiTapiola perii vakuutusmaksun takautuvasti. Korotettu
vakuutusmaksu peritään liikennekäytöstä poiston alkamispäivän ja
liikenteeseen käytön väliseltä ajalta kolminkertaisena.
8.4.3 Vakuutusmaksun palauttaminen vakuutuksen päättyessä
Jos vakuutus päättyy sovittua ajankohtaa aikaisemmin, LähiTapiolalla on oikeus vakuutusmaksuun vain siltä ajalta, jonka sen vastuu
on ollut voimassa. Muu osa jo maksetusta vakuutusmaksusta
palautetaan vakuutuksenottajalle.
Palautettava vakuutusmaksu on 1/360 vuosivakuutusmaksusta päivää kohden. Vakuutuksessa, jonka maksuperusteena on vuodenaikahinnoittelu, palautuksen määrä riippuu siitä, mihin ajankohtaan
vuodesta vakuutuksen päättyminen kohdistuu.
Vakuutusmaksua ei kuitenkaan erikseen palauteta, jos palautettava maksu on vähemmän kuin 8 euroa. Palautettava vakuutusmaksu
voidaan myös kohdistaa vakuutuksenottajan avoimiin vakuutusmaksuihin.
LähiTapiolan on maksettava vakuutusmaksun palautuksen viivästyneelle määrälle vuotuista viivästyskorkoa korkolain mukaan. Viivästyskorkoa maksetaan siitä lukien, kun kuukausi on kulunut maksunpalautukseen oikeuttavan selvityksen saapumisesta yhtiölle.
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9.3

Bonuksen nouseminen

Vakuutus siirtyy korkeampaan bonusluokkaan kunkin sellaisen
vakuutuskauden perusteella, jonka aikana vakuutuksenantaja ei ole
maksanut bonusluokkasijoitukseen vaikuttavaa vahingonkorvausta.
Edellytyksenä autojen bonusluokkanousuun on myös, että vakuutuskauden aikana ajoneuvo on ollut liikenteessä vähintään 120
päivää.
Moottoripyörien seisonta-ajallisten liikennevakuutusten ja vuodenaikahinnoiteltujen seisonta-ajattomien liikennevakuutusten
edellytyksenä bonusluokkanousuun on, että moottoripyörä on ollut
liikenteessä vähintään 90 päivää.
Moottoripyörien seisonta-ajattomassa vakuutuksessa, jonka maksuperusteena ei ole vuodenaikahinnoittelu, vakuutuksen siirtyminen
vahingottoman vakuutuskauden jälkeen 3 prosenttiyksikköä korkeampaan bonusluokkaan edellyttää, että ajoneuvo on vakuutus
kauden aikana ollut liikenteessä 90 – 119 vuorokauden ajan. Jos
ajoneuvo on ollut vahingottoman vakuutuskauden aikana liikenteessä 120 – 139 vuorokautta, nousee bonus 5 prosenttiyksikköä.
Jos ajoneuvo on ollut liikenteessä vahingottoman vakuutuskauden
aikana vähintään 140 vuorokautta, bonus nousee 10 prosenttiyksikköä.

Vuoden mittaisen ajanjakson kuluessa vakuutus voi siirtyä korkeampaan bonusluokkaan enintään yhden kerran. Bonus nousee
vahingottoman vakuutuskauden jälkeen viisi prosenttiyksikköä.
9.4

Bonuksen aleneminen

Vakuutus siirtyy kunkin vakuutuskauden jälkeen bonusluokasta toiseen sen perusteella, kuinka monesta vahingosta vakuutuskaudella
on maksettu korvauksia. Bonusluokka alenee vahingonkorvausta
seuraavan vakuutuskauden alusta. Vakuutusmaksuun vaikuttavaksi
vahingoksi katsotaan sellainen ajoneuvon omistajan, haltijan tai
kuljettajan tuottamuksesta tai ajoneuvon puutteellisuudesta aiheutunut vahinko, josta vakuutuksenantaja on joutunut maksamaan
vahingonkorvausta.
Vakuutusmaksuun vaikuttavaksi vahingoksi ei katsota vahinkoa,
josta on maksettu vahingonkorvaus, jos
•
•
•

korvaus on maksettu lukittuna taikka lukitussa tai vartioidussa
säilytyssuojassa ollutta ajoneuvoa luvatta käytettäessä sattuneesta vahingosta;
korvaus on maksettu vakuutetun ajoneuvon omistusoikeuden
vaihtumista seuranneen seitsemän päivän aikana sattuneesta
vahingosta eikä vahinkoa ole aiheuttanut vakuutuksenottaja;
vakuutuksenottaja on viimeistään vahingonkorvausta seuranneen vakuutuskauden kuluessa maksanut vakuutuksenantajalle korvausta vastaavan rahamäärän.

Autojen liikennevakuutuksissa sekä moottoripyörien seisonta-ajallisissa ja seisonta-ajattomissa vuodenaikahinnoitelluissa liikennevakuutuksissa bonus alenee bonustaulukon mukaisesti. Moottoripyörien seisonta-ajattomissa vakuutuksissa, joiden maksuperusteena ei
ole vuodenaikahinnoittelu, bonus alenee yhdestä vakuutuskauden
aikana korvatusta vahingosta 20 prosenttiyksikköä, kahdesta vahingosta 40 prosenttiyksikköä, kolmesta vahingosta 60 prosenttiyksikköä ja neljästä vahingosta 70 prosenttiyksikköä.
9.5

Tietojen säilyttäminen ja siirtäminen toiseen
vakuutusyhtiöön

LähiTapiola säilyttää vakuutuksen voimassaoloaikaa ja vahinkoja
koskevat tiedot vähintään viisi vuotta vakuutuksen päättymisvuoden jälkeen siten, että nämä vahinkohistoriatiedot voidaan
tarvittaessa antaa vakuutuksenottajalle ja vakuutuksenottajan
suostumuksella välittää toiselle vakuutusyhtiölle, elleivät vakuutuksenottaja ja vakuutuksenantaja toisin sovi. Vahinkohistoriatodistuksen antamisella LähiTapiola luovuttaa vakuutuksenottajalle
tämän vakuutusta koskevan vahinkohistorian.
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Sopimusehtojen muuttaminen vakuutuskauden
vaihtuessa

LähiTapiolalla on oikeus vakuutuskauden vaihtuessa muuttaa
vakuutusehtoja, -maksua sekä muita sopimusehtoja.
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Vakuutussopimuksen päättyminen

11.1

Vakuutuksenottajan oikeus irtisanoa vakuutus

Vakuutuksenottaja voi kirjallisesti irtisanoa liikennevakuutuksen,
kun ajoneuvo
1.
2.
3.

11.2 Vakuutuksen päättyminen ilman irtisanomista
Vakuutus päättyy ilman irtisanomista,
1.

kun vakuutettu ajoneuvo siirtyy muulle uudelle omistajalle tai
haltijalle kuin vakuutuksenottajalle itselleen tai tämän kuolinpesälle tai konkurssipesälle

2.

kun ajoneuvo poistetaan lopullisesti liikennekäytöstä ja tieto
merkitään ajoneuvorekisteriin
kun rekisteröidyn ajoneuvon vakuutus on otettu toisesta
vakuutusyhtiöstä

3.

Kun liikennevakuutus päättyy vakuutetun ajoneuvon siirtyessä
muulle uudelle omistajalle kuin vakuutuksenottajalle itselleen tai, kun
rekisteriin merkitty haltija on vakuutuksenottajana, ajoneuvon hallinnan vaihduttua tai palauduttua omistajalle, korvataan päättyneestä
vakuutuksesta myös ne vahingot, jotka ovat sattuneet seitsemän
päivän kuluessa omistusoikeuden siirtymisestä tai ajoneuvon hallinnan vaihtumisesta tai palautumisesta omistajalle, jollei ajoneuvon uusi omistaja tai haltija ole ottanut vakuutusta mainitun ajan
kuluessa. Kun vakuutusyhtiön vastuu liikennevahingosta perustuu
päättyneeseen vakuutukseen, sovelletaan määräaikalakia.
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•
•

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.
Vakuutusyhtiölle syntyy takautumisoikeus edellä sanotusta riippumatta myös sitä kohtaan joka on aiheuttanut vahingon
1.

2.

uusi tai muuttunut lainsäädäntö tai viranomaisen määräys
ennalta arvaamaton olosuhteiden muutos (esim. kansainvälinen
kriisi, poikkeuksellinen luonnontapahtuma, suuronnettomuus).

10.2 Vakuutusmaksu
LähiTapiolalla on oikeus muuttaa vakuutusmaksua ja määräytymis
perusteita vakuutuksia ja vahinkoja koskevan tilastoaineiston
perusteella liikennevakuutuslain 20 §:n 2 momentin mukaisesti.
Lisäksi vakuutusmaksua voidaan muuttaa korvaus- ja kustannus
tason muutosta vastaavaksi.
Jos LähiTapiola tekee vakuutussopimukseen edellä kuvattuja muutoksia, LähiTapiola lähettää laskun yhteydessä vakuutuksenottajalle ilmoituksen siitä, miten vakuutusmaksu tai muut sopimusehdot
muuttuvat. Ilmoituksessa mainitaan, että vakuutuksenottajalla
on oikeus irtisanoa vakuutus kohdan 11.1 mukaisesti. Muutos tulee
voimaan sen vakuutuskauden alusta lukien, joka ensiksi seuraa
kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä.

LähiTapiolan takautumisoikeus

Vahinkoa kärsineen oikeus vaatia kolmannelta henkilöltä korvausmäärä, jonka vakuutusyhtiö on hänelle suorittanut, siirtyy vakuutusyhtiölle.

10.1 Ehdot ja maksut
LähiTapiolalla on oikeus muuttaa vakuutusehtoja, -maksua ja muita
sopimusehtoja, kun perusteena on

jota ei ole merkittävä rekisteriin, tuhoutuu, se on otettu pois
liikennevakuutuslain mukaisesta liikenteestä tai vakuutus on
otettu toisesta vakuutusyhtiöstä
on poistettu liikennekäytöstä, tieto on merkitty ajoneuvorekisteriin ja ajoneuvoa ei käytetä liikenteeseen
on anastettu ja siitä on tehty ilmoitus poliisille ja vakuutusyh
tiölle sekä poistettu liikennekäytöstä ja tieto on merkitty
ajoneuvorekisteriin.
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kuljettaessaan vakuutuksen kohdetta sellaisessa tilassa, että
hänen verensä alkoholipitoisuus on ollut ajon aikana tai sen jälkeen vähintään 1,2 promillea tai että hänellä on ollut vähintään
0,53 milligrammaa alkoholia litrassa uloshengitysilmaa; tai
kuljettaessaan vakuutuksen kohdetta sellaisessa tilassa, että
hänen kykynsä tehtävän vaatimiin suorituksiin oli tuntuvasti
huonontunut muun huumaavan aineen kuin alkoholin vaikutuksesta taikka tällaisten aineiden yhteisvaikutuksesta.

Toimenpiteet vahingon satuttua

Vakuutuksenottajan tulee liikennevahingosta tiedon saatuaan
viipymättä ilmoittaa asiasta LähiTapiolalle tai sen edustajalle.
Vahinkoilmoituksen voi tehdä sähköisesti, puhelimitse tai postitse
vahinkoilmoituslomaketta täyttäen.
Jos korvausta vaaditaan vakuutuksenottajalta tai muulta vahinkoon
osalliselta, tulee tämän ohjata korvausvaatimus LähiTapiolalle.
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Vahinkotietojen käsittely

Luovutamme tietoja LähiTapiolaan ilmoitetuista vahingoista vakuutusyhtiöiden yhteiseen vahinkorekisteriin.
Samalla tarkistamme, mitä vahinkoja muille vakuutusyhtiöille on
ilmoitettu. Käytämme tietoja vain korvauskäsittelyn yhteydessä
vakuutusyhtiöihin kohdistuvan rikollisuuden torjumiseksi.
LähiTapiolalla on oikeus tallentaa kaikki korvausasioihin liittyvät
puhelut.

Vakuutukset myöntävät seuraavat LähiTapiola-ryhmään kuuluvat keskinäiset vakuutusyhtiöt (y-tunnus):

LähiTapiola Etelä (0139557-7) | LähiTapiola Etelä-Pohjanmaa (0178281-7) | LokalTapiola Sydkusten - LähiTapiola Etelärannikko
(0135987-5) | LähiTapiola Itä (2246442-0) | LähiTapiola Kaakkois-Suomi (0225907-5) | LähiTapiola Kainuu-Koillismaa
(0210339-6) | LähiTapiola Keski-Suomi (0208463-1) | LähiTapiola Lappi (0277001-7) | LähiTapiola Loimi-Häme (0134859-4) |
LähiTapiola Länsi-Suomi (0134099-8) | LähiTapiola Pirkanmaa (0205843-3) | LokalTapiola Österbotten - LähiTapiola
Pohjanmaa (0180953-0) | LähiTapiola Pohjoinen (2235550-7) | LähiTapiola Pääkaupunkiseutu (2647339-1) |
LähiTapiola Savo (1759597-9) | LähiTapiola Savo-Karjala (0218612-8) | LähiTapiola Uusimaa (0224469-0) |
LähiTapiola Varsinais-Suomi (0204067-1) | LähiTapiola Vellamo (0282283-3) |
LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö (0211034-2)

V-EH-00007-fi, 1221 Edita

Löydät yhtiöiden yhteystiedot osoitteesta www.lahitapiola.fi.

