Kaskovakuutus
Vakuutusta koskevat tiedot sisältävä asiakirja
Yritys: If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike

Tuote: If Kaskovakuutus

Tämä tuotetietoasiakirja antaa yleiskuvan vakuutuksesta ja siihen saatavilla olevista turvista. Täydelliset tiedot löytyvät vakuutusehdoista ja -oppaasta.
Oman vakuutuksesi sisältö riippuu vakuutukseesi valitsemistasi turvista. Voit tarkistaa vakuutusturvasi sisällön vakuutuskirjastasi.

Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä?
Kaskovakuutus on vapaaehtoinen vakuutus, joka antaa turvaa oman ajoneuvosi omaisuusvahingoille. Kaskovakuutuksen laajuuden voit
valita Ifin tarjoamista vaihtoehdoista.

Mitä vakuutus kattaa?

Mitä vakuutus ei kata?

Vakuutus kattaa alla olevan listan mukaan äkillisiä ja ennalta arvaamattomia omaisuusvahinkoja, jos turvat ovat saatavilla vakuutettavalle ajoneuvolle ja valittu vakuutukseen.

Vakuutus ei kata esimerkiksi
ajoneuvossa olleelle irtaimistolle aiheutunutta vahinkoa
henkilövahinkoja

Ilkivallan, varkauden tai tulipalon aiheuttamat vahingot

kilpailukäyttöön tarkoitettuja varusteita ja rakenteita

Kulut hinauksesta ja matkan keskeytymisestä
Lisäkorvaus tilapäisestä haitasta tai kuolemantapauksesta
kuljettajan tai matkustajan loukkaannuttua tai menehdyttyä
liikenneonnettomuudessa

helmiäishohto-, koriste- ja muita erikoismaalauksia eikä teippauksia

Autossa olleen koiran tai kissan vamma tai menehtyminen
onnettomuustilanteessa

Onko vakuutusturvalle mitään rajoitteita?

Oikeudenkäyntikulut ajoneuvoon liittyvissä riidoissa ja rikoksissa

Korvausta ei makseta esimerkiksi

Törmäyksestä tai tieltä suistumisesta aiheutuneet vahingot
Vahingot törmäyksestä eläimeen

vahingoista, jotka aiheutuvat väärästä polttoaineesta tai polttoaineseoksesta
hitaasti kehittyvistä vaurioista, kuten kulumisesta, syöpymisestä ja ruostumisesta

Pysäköidyn ajoneuvon kolhut
Ikkunalaseihin tulleet iskemät
Sijaisauton käyttö ajoneuvon korjauksen ajaksi

vahingoista, jotka aiheutuvat kosteudesta, sateesta, pakkasesta, kuumuudesta tai jään tai lumen painosta

Lunastustilanteessa uusi ajoneuvo tai 30 % käyvän hinnan
päälle

auton arvon alentumisesta

Korvaus ajoneuvon rahoittajalle tai leasing-vuokranantajalle
silloin, kun korvausta ei makseta vakuutuksenottajalle esimerkiksi suojeluohjeiden laiminlyönnin vuoksi

vahingoista osallistuttaessa kilpailuun tai sen harjoitteluun
vahingoista osallistuttaessa ajo- tai nopeusharjoitteluun yleiseltä liikenteeltä suljetulla alueella tai tieosuudella (esim. Nürburgringin Nordschleifen ja Spa-Francorchampsin niin kutsutut yleisöajovuorot). Tämä rajoitus ei koske liikenneopettajan
antamaa ajo-oikeuden saamiseen liittyvää ajokoulutusta.

Missä vakuutusturva on voimassa?
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Vakuutus on voimassa kaikkialla Euroopassa ja sen ulkopuolisissa Green Card -sopimusmaissa Irania, Kosovoa, Kyproksen pohjoisosaa,
Marokkoa, Tunisiaa, Turkkia ja Vuoristo-Karabahia lukuun ottamatta.

Mitkä ovat velvoitteeni?
Sopimusta tehtäessä antaa oikeat tiedot pyydetyistä asioista, mm. vakuutuksen kohteesta ja sen käytöstä sekä ajoneuvon omistajista ja haltijoista.
Maksaa vakuutusmaksu ajallaan.
Noudattaa vakuutuksen suojeluohjeita.
Ilmoittaa viipymättä havaitsemistani virheellisistä ja puutteellisista vakuutukseen liittyvistä tiedoista.
Vahingon sattuessa tehdä vahinkoilmoitus ja antaa vahinkoasian selvittämiseksi tarpeelliset tiedot Ifille.

Kuinka ja milloin suoritan maksun?
If lähettää vakuutusmaksulaskun, joka tulee maksaa viimeistään eräpäivänä laskussa ilmoitetulle pankkitilille.
Vakuutussopimusta tehtäessä sovitaan, kuinka monessa erässä vuosimaksu maksetaan ja miten If toimittaa laskut.

Milloin vakuutusturva alkaa ja päättyy?
Vakuutusturva alkaa, kun vakuutuksenottaja ja If sopivat vakuutuksen alkamisesta. Vakuutusturva on voimassa toistaiseksi.
Vakuutusturva päättyy vakuutuksenottajan kirjalliseen irtisanomiseen.
If voi päättää vakuutuksen jos vakuutusmaksua ei ole maksettu eräpäivänä. Tällöin vakuutus päättyy 14 päivän kuluttua irtisanomisilmoituksen
lähettämisestä.
Ifillä on lisäksi oikeus irtisanoa vakuutus vakuutuskauden vaihtuessa.

Miten irtisanon sopimuksen?
Vakuutuksen voi irtisanoa milloin tahansa.
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Irtisanominen tulee tehdä Ifiin kirjallisesti.

