
Turvan Liikennekaskolla saat kattavan turvan edulli-
seen hintaan ja maksat vakuutusmaksun kuukausittain 
rahoituserien yhteydessä. Vakuutuksen hinta on kiin-
teä koko rahoituskauden ajan eikä bonuksilla tai liiken-
nekäytöstä poistoilla ole vaikutusta vakuutusmaksuun. 
Vakuutus on bonukseton, joten vahingon sattuessa ei 
aiheudu bonusmenetystä.

Liikennevakuutus on voimassa ETA-maissa ja vihreän 
kortin sopimusmaissa. Kaskovakuutus on voimassa 
Euroopassa ja Vihreän kortin sopimukseen liittyneissä 
maissa. Pohjoismaiden ulkopuolella tapahtuneissa 
varkausvahingoissa on vakuutusehtojen mukainen 
korotettu omavastuu. 

Ajoneuvon haltijan tulee viipymättä ilmoittaa vahin-
goista tai muista vakuutussopimukseen vaikuttavista 
muutoksista Turvaan.

Vakuutus päättyy, kun auton rahoitus on maksettu 
loppuun ja Turva saa tiedon haltijan rekisteröinnistä 
omistajaksi.

Vakuutuksen myöntäminen
Vakuutus voidaan myöntää, kun
zz ajoneuvoon tulee LähiTapiola Rahoituksen myön-

tämä rahoitus
zz ajoneuvon haltija on yksityishenkilö
zz haltijalla ei ole Turvan asiakastiedoissa vakuutuk-

sen myönnön estävää merkintää 
zz ajoneuvo on yksityiskäyttöinen henkilöauto
zz ajoneuvon teho on alle 200 kW ja arvo alle 85 000  

euroa.

Vakuutuksenottaja ja ajoneuvon omistaja on LähiTa-
piola Rahoitus. Ajoneuvon haltija (yksityishenkilö) ei 
voi tehdä muutoksia vakuutukseen, esimerkiksi sen 
sisältöön, turvatasoon tai maksuerien määrään.
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Liikennekasko

Turvan Liikennekasko sisältää liikenne- 
vakuutuksen ja kaskon yhdessä paketissa.  
Vakuutuksen voit ottaa vakuutusta tarjoa- 
vasta liikkeestä tai Beely-verkkopalvelusta sa-
malla, kun ostat auton ja sovit rahoituksesta 
LähiTapiola Rahoituksen kanssa.

Liikennekaskolla vakuutat itsesi ja autosi
Liikennevakuutus korvaa kaikki henkilövahingot sekä 
vastapuolen omaisuusvahingot. Liikennevakuutus on 
lakisääteisesti pakollinen.
 
Kaskoon kuuluvat kiinteästi asennetut ja ajoneuvon 
käyttöön liittyvät tavanomaiset lisälaitteet ja varusteet, 
kuten stereot, kattotelineet ja turvaistuimet. Kaskoon 
eivät kuulu esimerkiksi
zz autossa olevat tavarat, esimerkiksi vaatteet, levyt 

tai kirjat
zz ajoneuvossa irrallaan käytettävät puhelin, radio-, 

kasetti-, cd- ja muut äänentoistolaitteet, video- ja 
dvd-laitteet

zz autokilpailuun tarkoitetut varusteet, kuten erikois-
mittarit

zz viranomaismääräysten vastaiset laitteet, kuten 
muutoskatsastamattomat renkaat ja vanteet

zz koriste- ja erikoismaalaukset kuten kameleontti-
maalilla tehdyt maalaukset.

Kaskosta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutettu tahal-
lisesti. Korvausta voidaan alentaa tai se voidaan evätä 
kokonaan, jos vahinko on aiheutettu törkeällä huo-
limattomuudella tai alkoholin tai muun huumaavan 
aineen vaikutuksen alaisena.

Liikennekaskon hinnasto

Liikennekaskolla  

turvaat kerralla  

itsesi ja autosi

Auton teho Liikennekaskon hinta

0-60 kW 54 €/kk

61-80 kW 57 €/kk

81-100 kW 64 €/kk

101-120 kW 73 €/kk

121-150 kW 87 €/kk

151-199 kW 99 €/kk



LähiTapiola Rahoituksen Liikennekasko Omavastuu

Liikennevakuutus on lakisääteinen ja pakollinen vakuutus, joka korvaa 
ihmisille ja vastapuolen omaisuudelle aiheutuvia vahinkoja liikenneva-
kuutuslain mukaisesti. 

Ei omavastuuta

Kolarointivakuutus eli törmäysvakuutus korvaa vahingot, jos ajoneuvo 
törmää, suistuu tieltä, kaatuu tai putoaa. 500 euroa

Luonnonilmiövakuutus korvaa, kun myrsky kaataa puun pysähtyneen 
ajoneuvon päälle, raesade vahingoittaa ajoneuvon ulkopintoja tai kun 
vedenpinnan nousu tai myrskyn irrottama esine aiheuttaa vahinkoa 
pysähtyneelle ajoneuvolle.

500 euroa

Hirvivahinkovakuutus korvaa, jos ajoneuvo törmää hirven, poron, 
kauriin tai peuran kanssa. Väistämisestä aiheutuneet vahingot korvataan 
kolarointivakuutuksesta.

500 euroa

Ilkivaltavakuutus korvaa tahallisesta vahingonteosta  
aiheutuneita vahinkoja. Toisella ajoneuvolla aiheutettua vahinkoa ei  
korvata ilkivaltavakuutuksesta. 

500 euroa

Varkausvakuutus korvaa ajoneuvon, jos se varastetaan. Vakuutus kor-
vaa myös ajoneuvon vauriot, jos se vahingoittuu varkauden, luvattoman 
käytön tai näiden yrityksen yhteydessä.

500 euroa

Palovakuutus korvaa irtipäässeen tulen tai ajoneuvoon suoraan osu-
neen salamaniskun aiheuttamat vahingot. 500 euroa

Rahoitusvakuutus on vakuutus, josta voidaan korvata ajoneuvon me-
nettäminen tai vaurioituminen ajoneuvon omistajalle (autoliikkeelle tai 
rahoitusyhtiölle) tai leasingvuokranantajalle, jos korvaus muuten evättäi-
siin tai sitä kohtuullistettaisiin.

500 euroa

Ulkomaan vastuuvakuutus täydentää liikennevakuutusta. Jos auton  
omistaja, haltija tai kuljettaja joutuu ulkomailla korvaamaan toiselle 
liikenteessä aiheuttamansa esine- tai henkilövahingon, korvausta voi 
hakea ulkomaan vastuuvakuutuksesta.

Ei omavastuuta

Autopalveluvakuutus korvaa matkan keskeytymisestä aiheutuneita  
kuluja. Korvausta maksetaan, jos ajoneuvoon esimerkiksi tulee tekninen 
vika. Korvattavia kuluja ovat muun muassa ajoneuvon nostaminen tielle 
ja kuljettaminen lähimpään korjaamoon sekä matkakustannukset kotiin.

Ei omavastuuta

Oikeusturvavakuutus korvaa asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja ajoneu-
von omistamiseen, kuljettamiseen ja hallintaan liittyvissä riita-, rikos- ja 
hakemusasioissa.

15 %, vähintään 200 €

Lasivakuutus korvaa vauriot, jotka aiheutuvat suoraan ulkoapäin ikku-
nalasiin osuneesta iskusta.

korjaus 0 euroa,  
vaihto 20 % väh. 200 €

Tarkemmat tiedot vakuutuksesta saat tutustumalla 
vakuutusehtoihin. Liikenne- ja kaskovakuutusehdot 
yritysasiakkaille ovat luettavissa nettisivullamme  
turva.fi/vakuutusehdotyrityksille

Kun haluat ottaa yhteyttä vakuutus- tai korvaus- 
asioissa, löydät yhteystietomme osoitteesta  
turva.fi/yhteystiedot

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva  •  Y-tunnus 0211695-5  •  www.turva.fi  •  puh. 01019 5110

Olemme asiakkaidemme omistama keskinäinen vakuutusyhtiö ja tarjoamme erityisesti 
ammattiliittojen jäsenille etuja ja räätälöityjä tuotteita.


