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1 Vakuutusehtojen soveltamisala

Vakuutusehtoja sovelletaan yksityisille henkilöille 
liikenteessä käytettävää moottoriajoneuvoa var-
ten myönnettäviin ajoneuvokohtaisiin liikenne-
vakuutuksiin.

2  Vakuutuksen voimassaoloalue
Moottoriajoneuvoa varten myönnetty liikenne-
vakuutus on voimassa kaikissa Euroopan talous-
alueeseen (ETA) kuuluvissa valtioissa. Vihreän 
kortin yleissopimukseen liittyneissä ETA-valtioiden 
ulkopuolisissa valtioissa liikennevakuutus on voi-
massa vastuuvakuutuksena vakuutuslaitoksen 
antaman vihreän kortin perusteella, tai ilman 
vihreää korttia, kun sellainen ei ole välttämätön. 
Näissä valtioissa sattuneen liikennevahingon kor-
vaus määräytyy vahingon sattumismaan lainsää-
dännön mukaan.

3 Vakuutuksen sisältö
Liikennevakuutuksesta korvataan moottoriajoneu-
von liikenteeseen käyttämisestä Suomessa aiheu-
tunut henkilö- ja omaisuusvahinko sen mukaan 
kuin liikennevakuutuslaissa säädetään. 

Vakuutuksesta korvataan myös vakuutetun moot-
toriajoneuvon muussa Euroopan talousalueen val-
tiossa aiheuttama liikennevahinko näissä maissa 
voimassa olevien liikennevahingon korvaamista 
koskevien lakien mukaisesti tai Suomen liikenne-
vakuutuslain mukaan, jos sen edellyttämä vakuu-
tusturva on parempi. Vastaavasti korvataan ETA-  
valtioihin kuulumattomalla läpikuljettavalla alu-
eella välittömällä matkalla ETA-valtiosta toiseen 
ETA-valtioon vakuutetun moottoriajoneuvon aihe-
uttama liikennevahinko, milloin osallisena on toi-
sessa ETA-valtiossa pysyvän kotipaikan omaava 
ajoneuvo.

4  Vakuutussopimus

4.1		 Vakuutuksenottajan	
tiedonantovelvollisuus	ennen	
vakuutussopimuksen tekemistä

Vakuutuksenottajan on ennen vakuutuksen myön-
tämistä annettava oikeat ja täydelliset vastaukset 
LähiTapiolan tai sen edustajan esittämiin kysymyk-
siin, joilla voi olla merkitystä LähiTapiolan vastuun 
arvioimisen kannalta. 

Vakuutuksenottajan on oltava joko ajoneuvo-
rekisteriin merkitty omistaja tai haltija. Haltijaksi 
on rekisteröitävä henkilö, joka on ajoneuvon 
todellinen käyttäjä. LähiTapiolalla on oikeus pur-
kaa sopimus, mikäli sille on annettu tarkoitukselli-
sesti vääriä tietoja. 

Vakuutuksenottajan on lisäksi vakuutuskauden 
aikana ilman aiheetonta viivytystä oikaistava 
LähiTapiolalle antamansa, vääriksi tai puutteelli-
siksi havaitsemansa tiedot.

4.2		 Muuttuneet	olosuhteet	vakuutuskauden	
aikana

Vakuutuksenottajan on ilmoitettava viipymättä 
LähiTapiolalle vakuutussopimusta solmittaessa 
ilmoitetuissa olosuhteissa tai vakuutuskirjaan 
merkityssä asiantilassa vakuutuskauden aikana 
tapahtuneesta muutoksesta. Vakuutuksenottajan 
on ilmoitettava tällaisesta muutoksesta 
LähiTapiolalle viimeistään kuukauden kuluttua 
muutosta seuraavan vuositiedotteen saamisesta. 
Lähi Tapiola muistuttaa vakuutuksenottajaa tästä 
velvollisuudesta vuositiedotteessa.

5  LähiTapiolan vastuun 
alkaminen

LähiTapiolan vastuu alkaa, jollei erityisestä alka-
misajankohdasta ole osapuolten kesken sovittu, 
silloin, kun LähiTapiola tai vakuutuksenottaja on 
antanut tai lähettänyt hyväksyvän vastauksen toi-
sen sopijapuolen tarjoukseen. LähiTapiolan vas-
tuun 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 tapahtu-
neen kello 24.00.

Jos kuitenkin on erityisiä syitä, esimerkiksi vakuu-
tuksenottajan aikaisempien vakuutusmaksujen 
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laiminlyönti, vakuutuksenantajan vastuu alkaa 
vasta, kun ensimmäistä vakuutuskautta koskeva 
maksu on maksettu.

6  Vakuutuskausi
Ensimmäisen vakuutuskauden pituus on enintään 
13 kuukautta. Seuraavat vakuutuskaudet ovat 
vuoden pituisia. Vakuutusvuosi on 360 vuoro-
kautta, joka jakautuu kahteentoista 30 vuorokau-
den mittaiseen kuukauteen.

7 Vakuutussopimuksen  
voimassa oloaika

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

8 Vakuutusmaksu

8.1  Vakuutusmaksun perusteet

Vakuutusmaksu lasketaan LähiTapiolan sovelta-
mien maksuperusteiden ja liikennevakuutuslain 
18 §:n 3 momentin mukaisesti. Laki edellyttää, 
että maksut lasketaan vakuutettujen edut turva-
ten ja siten, että vakuutusmaksut ovat kohtuulli-
sessa suhteessa vakuutuksista aiheutuviin kustan-
nuksiin ja että maksut yleensä ovat suuremmat 
niistä vakuutuksista, joista on jouduttu maksa-
maan korvausta. 

Vakuutusmaksut voidaan määrätä erilaisiksi huo-
mioon ottaen eri vakuutuksenottajaryhmien eri-
laiset vahinkoriskit. Määräytymisperusteita ja 
vakuutusmaksua voidaan muuttaa vahinkoriskiä 
vastaavaksi vakuutuksia ja vahinkoja koskevan 
tilastoaineiston nojalla.

Pienin perittävä vakuutusmaksu kultakin voimassa 
olevalta vakuutuskaudelta on 20 euroa, ellei 
vakuutuskirjaan ole toisin merkitty.

8.2  Vakuutusmaksun maksaminen

Vakuutusmaksu on maksettava kuukauden kulu-
essa siitä, kun LähiTapiola lähetti laskun vakuutuk-
senottajalle. Ensimmäistä maksua ei kuitenkaan 
tarvitse maksaa ennen LähiTapiolan vastuun alka-
mista eikä myöhempiä maksuja ennen sovitun 

vakuutuskauden ja vakuutusmaksukauden alka-
mista. Poikkeuksena ovat 5. kohdan neljännen 
kappaleen tilanteet, joissa vakuutuskautta koske-
van maksun maksaminen on vakuutuksenantajan 
vastuun alkamisen edellytyksenä. 

Jos vakuutuksenottajan maksu ei riitä kaikkien 
LähiTapiolan vakuutusmaksusaatavien maksami-
seen, vakuutuksenottajalla on oikeus määrätä, 
mitä vakuutusmaksusaatavia hänen suorituksil-
laan lyhennetään. 

Jos vakuutuksenottaja ei erikseen ilmoita mihin 
suoritus kohdistetaan, on LähiTapiolalla oikeus 
suorituksen kohdistamiseen. Maksamattomalle 
vakuutusmaksusaatavalle kertynyt korko kuita-
taan ennen pääomaa.

8.3		 Vakuutusmaksun	viivästyminen

Vakuutusmaksulle, jota ei ole maksettu määräai-
kana, peritään vuotuista viivästyskorkoa korkolain 
mukaan. Vakuutusmaksu peritään viivästyskorkoi-
neen 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 täytäntöön- 
panotoimenpiteisiin ryhdytään, jos vakuutuksen-
ottaja ei kirjallisesti 14 päivän kuluessa ilmoituk-
sen lähettämisestä kiistä maksuvelvollisuuttaan. 
Jos maksuvelvollisuus kiistetään, täytäntöönpa-
non edellytyksenä on tuomioistuimen ratkaisu. 

8.4		 Vakuutusmaksun	palauttaminen

8.4.1		Liikennekäytöstä	poisto

Liikennekäytöstä poisto on ilmoitettava voimassa-
olevien säännösten mukaisesti etukäteen ajo-
neuvorekisteriin. Autojen osalta vakuutusmaksua 
hyvitetään liikennekäytöstä poiston alkamispäi-
vää seuraavasta päivästä alkaen. Liikennekäytöstä 
poiston hyvitys päivää kohden lasketaan 1/360-
osina vuosivakuutusmaksusta. 

Moottorikelkan vuodenaikahinnoitellusta liikenne-
vakuutuksesta, joka on alkanut 1.11.2015 tai sen jäl-
keen, vakuutusmaksua hyvitetään liikennekäytöstä 
poiston alkamispäivää seuraavasta päivästä alkaen. 
Hyvityksen määrä riippuu siitä, mihin ajan kohtaan 
vuodesta liikennekäytöstä poisto koh dis tuu.
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Moottoripyörien osalta hyvityskäytäntö on mer-
kitty tarjoukselle ja vakuutuskirjalle.

Maksunpalautusta liikennekäytöstä poiston 
ajalta ei anneta muiden kuin edellä mainittu-
jen ajoneuvojen osalta.Palautusta ei myöskään 
anneta rahoitusyhtiöiden kautta myönnettä-
vän Liikennekaskon, keltaisten koenumeroiden, 
museoajoneuvojen, siirtolupien eikä vientirekis-
teröityjen tai rekisteröimättömien ajoneuvojen 
vakuutusmaksusta.

8.4.2		Ajoneuvon	käyttö	liikennekäytöstä	
poiston tai seisonta-ajan aikana

Jos ajoneuvoa käytetään liikennekäytöstä poiston 
tai seisonta-ajan aikana liikenteeseen, LähiTapiola 
perii vakuutusmaksun takautuvasti. Takaisin perit-
tävän maksun suuruus määräytyy siten, että liiken-
nekäytöstä poiston alkamispäivän ja liikenteeseen 
käytön toteamispäivän väliseltä ajalta peritään 
kolminkertainen vakuutusmaksu. Jos on sattunut 
liikennevahinko, peritään edellä mainitulta ajalta 
vakuutusmaksu kuusinkertaisena. Tämän jälkei-
seltä ajalta peritään normaali vakuutusmaksu. 

8.4.3		Vakuutusmaksun	palauttaminen	
vakuutuksen	päättyessä

Jos vakuutus päättyy sovittua ajankohtaa aikai-
semmin, LähiTapiolalla on oikeus vakuutusmak-
suun vain siltä ajalta, jonka sen vastuu on ollut 
voimassa. Muu osa jo maksetusta vakuutusmak-
susta palautetaan vakuutuksenottajalle.

Palautettava vakuutusmaksu on 1/360 vuosiva-
kuutusmaksusta päivää kohden. Vakuutuksessa, 
jonka maksuperusteena on vuodenaikahinnoit-
telu, palautuksen määrä riippuu siitä, mihin ajan-
kohtaan vuodesta vakuutuksen päättyminen koh-
distuu. 

Vakuutusmaksua ei kuitenkaan erikseen palau-
teta, jos palautettava maksu on vähemmän kuin 
8 euroa. Palautettava vakuutusmaksu voidaan 
myös kohdistaa vakuutuksenottajan avoimiin 
vakuutusmaksuihin.

LähiTapiolan on maksettava vakuutusmaksun 
palautuksen viivästyneelle määrälle vuotuista vii-
västyskorkoa korkolain mukaan. Viivästyskorkoa 
maksetaan siitä lukien, kun kuukausi on kulunut 
maksunpalautukseen oikeuttavan selvityksen saa-
pumisesta yhtiölle.

9 LähiTapiolan bonusjärjestelmä

Liikennevakuutuksissa noudatetaan sosiaali- ja 
terveysministeriön antamaa asetusta liikenneva-
kuutuslain mukaisten vakuutusten ja vahinkojen 
tilastoinnin perusteista sekä vakuutusmaksuihin 
sovellettavasta vahingottomien vuosien johdosta 
annettavien alennusten ja vahinkojen perusteella 
tehtävien korotusten järjestelmästä.

9.1  Bonusjärjestelmän soveltaminen

Bonusjärjestelmää sovelletaan yksityishenkilöiden 
autojen ja moottoripyörien liikennevakuutuksiin.

Vakuutukseen ei sovelleta bonusjärjestelmää, kun 
vakuutettava ajoneuvo on rekisteröimisvelvollisuu-
desta vapautettu ajoneuvo, museoajoneuvo, mopo, 
maastoajoneuvo, perävaunu, hinattava laite, trak-
tori, moottorityökone tai L6- tai L7-luokan ajoneuvo.

Ajoneuvon tulee olla vakuutuksenottajan omis-
tuksessa tai hallinnassa.

9.2  Vahinkohistoria ja bonus

Vahinkohistorialla tarkoitetaan vakuutuksen voi-
massaoloaikaa ja vahinkoja koskevia tietoja. 
Vakuutuksen voimassaoloajassa huomioidaan 
myös ajoneuvon käyttöpäivät vakuutuskausittain. 
Vakuutuksenottajan vahinkohistorian perusteella 
määritetään vakuutuskohtainen bonus.

9.2.1		Vakuutuksen	sijoittaminen	autojen	
bonusluokkaan

Vakuutus, johon ei ole siirrettävissä vahinkohisto-
riaa, sijoitetaan bonusluokkaan U (0 %:n bonus). 

Bonusluokkasijoitusta koskevat poikkeukset:
• Linja- tai erikoisauton uusi vakuutus sijoite-

taan bonusluokkaan 1 (10 %:n bonus). 
• Matkailuautojen ajoneuvoryhmään kuuluvan 

ajoneuvon uusi vakuutus sijoitetaan kuitenkin 
ajoneuvoluokasta riippumatta bonusluokkaan 
U (0 %:n bonus).

• Jos vakuutuksenottajalle on hänen invalidi-
teettinsa perusteella palautettu autoveroa, 
moottoriajoneuvon uusi vakuutus sijoite-
taan bonusluokkaan 7 (40 %:n bonus). Tätä 
poikkeusmääräystä voidaan soveltaa saman 
vakuutuksenottajan osalta vain yhden kerran. 
Näin määräytyvä bonusluokkasijoitus on hen-
kilökohtainen ja voidaan siirtää vain sellaisen 
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moottoriajoneuvon vakuutukseen, josta on 
saatu edellä mainittua veronpalautusta.

Taulukko 1.
Bonuksen	kertyminen	ja	vahingon	vaikutus	

Bonus- 
%

Bonus-
luokka

Vahingot, joista saman vakuu-
tuskauden	aikana	on	maksettu	

bonus luokkasijoitukseen vaikut-
tavaa vahingonkorvausta, kpl
0 1 2 3 4

Uusi bonusluokka

0 % M K M M M M

0 % K 0 M M M M

0 % U 1 M M M M

5 % 0 1 M M M M

10 % 1 2 K M M M

15 % 2 3 K M M M

20 % 3 4 0 M M M

25 % 4 5 1 M M M

30 % 5 6 2 M M M

35 % 6 7 2 M M M

40 % 7 8 3 K M M

45 % 8 9 4 0 M M

50 % 9 10 5 1 M M

55 % 10 11 6 1 M M

60 % 11 12 7 2 M M

65 % 12 13 8 3 K M

70 % (1.) 13-99 S 9 4 0 M

70 % (2.) 13-15 S 9 4 0 M 

70 % (2.) 16-99 S 13 4 0 M

(1.) Muut ajoneuvot kuin yksityiskäyttöiset autot
(2.) Yksityiskäyttöiset autot
S = Edellinen bonusluokka +1

9.2.2	 Vakuutuksen	sijoittaminen	
moottoripyörien	bonusluokkaan

Moottoripyörien liikennevakuutuksien bonus- 
tarkastelussa noudatetaan bonustaulukoita seu-
raavasti: Liikennevakuutus, vuodenaikahinnoiteltu 
(taulukko 1 yllä), Liikennevakuutus, seisonta-ajalli-
nen (taulukko 1 yllä) ja Mp-liikennevakuutus  
(taulukko 2 oikealla).

Uusi vakuutussopimus

Uusi vakuutus sijoitetaan bonusluokkaan, jota 
vastaa 20 prosentin bonus. Uudeksi vakuutukseksi 
katsotaan vakuutus, jolla ei ole tai jolle ei ole siir-
rettävissä vapaana olevaa aikaisempaa vahinko-
historiaa.

Taulukko 2. 
Moottoripyörien	bonustarkastelu	1.7.2005	alkaen	

Vakuu-
tus-

kauden 
bonus

Käyttöpäiviä	kaudella

alle  
90 vrk

90-119  
vrk

120-139 
vrk

vähintään 
140 vrk

0 0 3 5 10
… … … … …
20 20 23 25 30
21 21 24 26 31
22 22 25 27 32
23 23 26 28 33
24 24 27 29 34
25 25 28 30 35
26 26 29 31 36
27 27 30 32 37
28 28 31 33 38
29 29 32 34 39
30 30 33 35 40
… … … … …
55 55 58 60 65
56 56 59 61 66
57 57 60 62 67
58 58 61 63 68
59 59 62 64 69
60 60 63 65 70
61 61 64 66 70
62 62 65 67 70
63 63 66 68 70
64 64 67 69 70
65 65 68 70 70
66 66 69 70 70
67 67 70 70 70
68 68 70 70 70
69 69 70 70 70
70 70 70 70 70
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Taulukko 3. 
Moottoripyörien	bonustarkastelu	27.11.2004	–	
30.6.2005 

Vakuutuskauden bonus Käyttöpäivät	vähintään	
140 vrk

0 5
… …
20 25
25 30
30 35
35 40
40 45
45 50
50 55
55 60
60 65
65 70
70 70

9.3  Bonuksen nouseminen

Vakuutus siirtyy korkeampaan bonusluokkaan 
kunkin sellaisen vakuutuskauden perusteella, 
jonka aikana vakuutuksenantaja ei ole maksanut 
bonusluokkasijoitukseen vaikuttavaa vahingon-
korvausta.

Edellytyksenä autojen bonusluokkanousuun on 
myös, että vakuutuskauden aikana ajoneuvo on 
ollut liikenteessä vähintään 120 päivää. Ennen 
1.7.2008 vakuutuksen siirtyminen vahingottoman 
vakuutuskauden jälkeen korkeampaan bonus-
luokkaan edellyttää, että ajoneuvo on ollut liiken-
teessä vähintään 180 vuorokauden ajan.

Moottoripyörien vuodenaikahinnoitelluissa liiken-
nevakuutuksissa sekä seisonta-ajallisissa liikenne-
vakuutuksissa edellytyksenä bonusluokkanousuun 
on, että moottoripyörä on ollut liikenteessä vähin-
tään 90 päivää. (Taulukko 1)

Moottoripyörien Mp-Liikennevakuutuksessa 
vakuutuksen siirtyminen vahingottoman vakuu-
tuskauden jälkeen 3 prosenttiyksikköä korkeam-
paan bonusluokkaan edellyttää, että ajoneuvo on 
vakuutuskauden aikana ollut liikenteessä 90 – 119 
vuorokauden ajan. Jos ajoneuvo on ollut vahin-
gottoman vakuutuskauden aikana liikenteessä 120 
– 139 vuorokautta, nousee bonus 5 prosenttiyk-
sikköä. Jos ajoneuvo on ollut liikenteessä vahin-
gottoman vakuutuskauden aikana vähintään 140 

vuorokautta, bonus nousee 10 prosenttiyksikköä. 
(Taulukko 2)

Vuoden mittaisen ajanjakson kuluessa vakuutus 
voi siirtyä korkeampaan bonusluokkaan enintään 
yhden kerran. Pienin bonus on 0 % ja enimmäis-
bonus 70 %.

9.4  Bonuksen aleneminen

Vakuutus siirtyy kunkin vakuutuskauden jälkeen 
bonusluokasta toiseen sen perusteella, kuinka 
monesta vahingosta vakuutuskaudella on mak-
settu korvauksia.

Bonusturva: Henkilöasiakkaan (vakuutus henkilö-
tunnuksella) yksityiskäyttöisen auton bonuspro-
sentti ei pienene yhden korvatun vahingon perus-
teella, jos bonus on ollut vähintään 3 vuotta 70 % 
eli bonusluokka on 16 tai sitä ylempi.

Bonusluokka alenee vahingonkorvausta seuraavan 
vakuutuskauden alusta.

Vakuutusmaksuun vaikuttavaksi vahingoksi katso-
taan sellainen ajoneuvon omistajan, haltijan tai 
kuljettajan tuottamuksesta tai ajoneuvon puut-
teellisuudesta aiheutunut vahinko, josta vakuu-
tuksenantaja on joutunut maksamaan vahingon-
korvausta. 

Vakuutusmaksuun vaikuttavaksi vahingoksi ei kat-
sota vahinkoa, josta on maksettu vahingonkor-
vaus, jos

• korvaus on maksettu lukittuna taikka luki-
tussa tai vartioidussa säilytyssuojassa ollutta 
ajoneuvoa luvatta käytettäessä sattuneesta 
vahingosta;

• korvaus on maksettu vakuutetun ajoneuvon 
omistusoikeuden vaihtumista seuranneen 
seitsemän päivän aikana sattuneesta vahin-
gosta eikä vahinkoa ole aiheuttanut vakuu-
tuksenottaja tai hänen kanssaan samassa 
taloudessa asuva perheenjäsen;

• vakuutuksenottaja on viimeistään vahingon-
korvausta seuranneen vakuutuskauden 
kuluessa maksanut vakuutuksenantajalle 
korvaus ta vastaavan rahamäärän.

Jos siitä vakuutuksesta, jonka vahinkohistoria siir-
retään toiseen vakuutukseen, korvataan vahinkoja 
sen jälkeen, kun siirtyvä bonusluokka on määrätty, 
nämä vahingot otetaan huomioon jälkimmäisen 
vakuutuksen bonusluokassa.



7LähiTapiola
Liikennevakuutus henkilöasiakkaille

Autojen liikennevakuutuksissa sekä moottoripyö-
rien vuodenaikahinnoitelluissa ja seisonta-ajalli-
sissa liikennevakuutuksissa bonus alenee taulukon 
1 mukaisesti.

Mp-Liikennevakuutuksessa bonus alenee mootto-
ripyörillä yhdestä vakuutuskauden aikana korva-
tusta vahingosta 20 prosenttiyksikköä, kahdesta 
vahingosta 40 prosenttiyksikköä, kolmesta vahin-
gosta 60 prosenttiyksikköä ja neljästä vahingosta 
70 prosenttiyksikköä. (Taulukko 4)

Taulukko 4.

Vakuutus-
kauden 
bonus

Korvattuja	vahinkoja

1 2 3 4

0 0 0 0 0
20 0 0 0 0
30 10 0 0 0
40 20 0 0 0
50 30 10 0 0
60 40 20 0 0
70 50 30 10 0

Liikennevakuutuksessa ei ole malusta eli 0:aa % 
pienempää bonusluokkaa. 

9.5  Vahinkohistorian siirto ajoneuvojen ja 
vakuutuksenottajien	välillä	

Ajoneuvot jaetaan näissä ehdoissa kahteen 
ajoneuvoluokkaan ja viiteen käyttöluokkaan. 
Ajoneuvoluokkia ovat autot ja moottoripyörät ja 
ajoneuvon käyttöluokkia ovat yksityinen, luvanva-
rainen, kouluajoneuvo, vuokraus ilman kuljettajaa 
ja myyntivarasto. 

Vakuutuksenottaja voi siirtää vakuutuksen vahin-
kohistorian toiseen vakuutukseensa edellyttäen, 
että ajoneuvojen ajoneuvoluokka ja käyttöluokka 
ovat samat. Vahinkohistorian voi siirtää edellä 
mainittujen ajoneuvoluokkien sisällä, mutta ei nii-
den välillä. Vahinkohistorian voi siirtää vain saman 
käyttöluokan sisällä, esim. yksityisestä yksityiseen 
ja luvanvaraisesta luvanvaraiseen, mutta ei yksityi-
sen ja luvanvaraisen välillä.

Vahinkohistorian voi siirtää myös puolisolle kir-
jallisella suostumuksella. Puolisolla tarkoitetaan 
aviopuolisoa tai henkilöä, jonka kanssa vakuu-
tuksenottaja on rekisteröidyssä parisuhteessa. 

Puolisoksi katsotaan myös avopuoliso edellyttäen, 
että avioliitonomainen suhde on jatkunut kaksi 
vuotta tai että avopuolisoilla on yhteinen lapsi.

Kuolinpesän nimiin muutetulta vakuutukselta 
vahinkohistoria voidaan siirtää vain leskelle (puoli-
solle tai henkilölle, joka rinnastetaan puolisoon).

Jos vakuutus jää voimaan, vaikka sen vahinkohis-
toria on siirretty toiseen vakuutukseen, se hinnoi-
tellaan kuten uusi vakuutus. 

Vahinkohistoriaa ei saa siirtää vakuutukseen, 
jonka bonusluokka on sattuneen vahingon takia 
alempi kuin siirrettävää vahinkohistoriaa vastaava 
bonusluokka. 

9.6  Vahinkohistorian siirto LähiTapiolaan

Jos vakuutus, johon sovelletaan edellä mainittuja 
bonusasteikoita, siirtyy toisesta vakuutusyhtiöstä 
LähiTapiolaan, LähiTapiola sijoittaa vakuutuksen 
siihen bonusluokkaan, johon se vahinkohisto-
riansa perusteella näiden ehtojen bonussääntöjen 
mukaan sijoitetaan. Jos vakuutuksenottaja ei anna 
suostumustaan vahinkohistoriatietojensa tarkista-
miseen, LähiTapiola sijoittaa vakuutuksen bonus-
luokkaan U (0 %:n bonus). 

Moottoripyörien bonuksen kertymisen alkami-
sen ajankohta sekä voimassaoleva liikennevakuu-
tustuote vaikuttavat siihen, mitä edellä esitettyä 
taulukkoa käytetään. Toisesta yhtiöstä siirtyvän 
vahinkohistorian tarkastelu tehdään jokaiselta 
vakuutuskaudelta erikseen kulloinkin voimassa 
olevaa taulukkoa noudattaen. Moottoripyörien 
seisonta-ajallisissa sekä vuodenaikahinnoitelluissa 
liikennevakuutuksissa käytetään taulukkoa 1 ja 
Mp-Liikennevakuutuksessa taulukkoja 2 ja 3. 

Vakuutus sijoitetaan vihreän kortin järjestelmään 
kuuluvan ulkomaisen vakuutusyhtiön antaman 
todistuksen perusteella siten, kuin jos vakuutus 
olisi ollut voimassa Suomessa sen ajan, jonka 
vakuutuksenottajalla on ollut vakuutus voimassa 
ulkomailla. Todistuksessa on oltava mainittuna 
vakuutuksen voimassaoloaika sekä mahdollisten 
vahinkojen sattumisajankohdat.
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9.7		 Tietojen	säilyttäminen	ja	siirtäminen	
toiseen	vakuutusyhtiöön

LähiTapiola säilyttää vakuutuksen voimassaolo-
aikaa ja vahinkoja koskevat tiedot vähintään viisi 
vuotta vakuutuksen päättymisvuoden jälkeen 
siten, että nämä vahinkohistoriatiedot voidaan 
tarvittaessa antaa vakuutuksenottajalle ja vakuu-
tuksenottajan suostumuksella välittää toiselle 
vakuutusyhtiölle, elleivät vakuutuksenottaja ja 
vakuutuksenantaja toisin sovi.

Vahinkohistoriatodistuksen antamisella Lähi-
Tapiola luovuttaa vakuutuksenottajalle tämän 
vakuutusta koskevan vahinkohistorian. Kirjallinen 
vahinkohistoriatodistus voidaan antaa ainoastaan 
kerran samasta vahinkohistoriasta. LähiTapiola ei 
ole velvollinen säilyttämään luovutettua vahin-
kohistoriaa koskevia tietoja eikä antamaan uutta 
todistusta kadonneen tilalle.

10	 Sopimusehtojen	muuttaminen	
vakuutuskauden vaihtuessa

LähiTapiolalla on oikeus vakuutuskauden vaih-
tuessa muuttaa vakuutusehtoja, -maksua sekä 
muita sopimusehtoja. 

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

• uusi tai muuttunut lainsäädäntö tai viran-
omaisen määräys

• ennalta arvaamaton olosuhteiden muutos 
(esim. kansainvälinen kriisi, poikkeuksellinen 
luonnontapahtuma, suuronnettomuus).

10.2  Vakuutusmaksu

LähiTapiolalla on oikeus muuttaa vakuutusmaksua 
vakuutuksia ja vahinkoja koskevan tilasto aineiston 
perusteella liikennevakuutuslain 18 §:n 3 momen-
tissa mainitun tarkoituksen turvaamiseksi siten, 
että maksut ovat kohtuullisessa suhteessa vakuu-
tuksista aiheutuviin kustannuksiin. Maksua voidaan 
lisäksi muuttaa korvaus- ja kustannustason muu-
tosta vastaavasti tai jäljempänä mainitusta syystä.

Vakuutusmaksu voidaan määrittää eri vakuutuk-
senottajaryhmille erilaiseksi käyttäen vahinkoriskiä 
vastaavia erilaisia maksun määräytymisperusteita. 

Määräytymisperusteita ja vakuutusmaksua voi-
daan muuttaa vahinkoriskiä vastaavaksi vakuutuk-
sia ja vahinkoja koskevan tilastoaineiston nojalla.

Jos LähiTapiola tekee vakuutussopimukseen edellä 
kuvattuja muutoksia, LähiTapiola lähettää laskun 
yhteydessä vakuutuksenottajalle ilmoituksen siitä, 
miten vakuutusmaksu tai muut sopimusehdot 
muuttuvat. Ilmoituksessa mainitaan, että vakuu-
tuksenottajalla on oikeus irtisanoa vakuutus koh-
dan 11.1 mukaisesti. Muutos tulee voimaan sen 
vakuutuskauden alusta lukien, joka ensiksi seuraa 
kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä.

11 Vakuutussopimuksen 
päättyminen

11.1		 Vakuutuksenottajan	oikeus	irtisanoa	
vakuutus

1. Vakuutuksenottaja voi irtisanoa liikenne-
vakuutuksen siirtyväksi toiseen vakuutus-
yhtiöön vakuutuskauden aikana. Jos irtisano-
minen koskee rekisteröintivelvollisuuden 
alaista ajoneuvoa, vakuutus irtisanotaan otta-
malla uusi vakuutus liikennevakuutuslainsää-
dännön mukaisesti.

2. Vakuutuksenottaja voi irtisanoa kirjallisesti 
liikennevakuutuksen, kun ajoneuvo, jota ei 
ole merkittävä rekisteriin, tuhoutuu tai se on 
otettu pois liikennevakuutuslain mukaisesta 
liikenteestä.

3. Vakuutuksenottaja voi kirjallisesti irtisanoa 
liikennekäytöstä poistetun ajoneuvon liiken-
nevakuutuksen lainsäädännön määräämällä 
tavalla.

11.2		 Vakuutuksen	päättyminen	ilman	
irtisanomista

Vakuutus päättyy ilman irtisanomista,

1. kun vakuutettu ajoneuvo siirtyy muulle 
uudelle omistajalle tai haltijalle kuin vakuu-
tuksenottajalle itselleen tai tämän kuolinpe-
sälle tai konkurssipesälle. 

Kun liikennevakuutus päättyy vakuutetun ajo-
neuvon siirtyessä muulle uudelle omistajalle kuin 
vakuutuksenottajalle itselleen tai, kun rekisteriin 
merkitty haltija on vakuutuksenottajana, ajoneu-
von hallinnan vaihduttua tai palauduttua omista-
jalle, korvataan päättyneestä vakuutuksesta myös 
ne vahingot, jotka ovat sattuneet seitsemän päi-
vän kuluessa omistusoikeuden siirtymisestä tai 
ajoneuvon hallinnan vaihtumisesta tai palautumi-
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sesta omistajalle, jollei ajoneuvon uusi omistaja 
tai haltija ole ottanut vakuutusta mainitun ajan 
kuluessa. Kun vakuutusyhtiön vastuu liikenneva-
hingosta perustuu päättyneeseen vakuutukseen, 
sovelletaan määräaikalakia.

2. kun ajoneuvo ilmoitetaan lopullisesti liiken-
nekäytöstä poistetuksi ja tieto merkitään ajo-
neuvorekisteriin.

12 LähiTapiolan takautumisoikeus
Sen lisäksi mitä liikennevakuutuslain 20 §:ssä on 
säädetty vakuutusyhtiön takautumisoikeudesta 
moottoriajoneuvon omistajaa, haltijaa, kuljettajaa 
tai matkustajaa kohtaan, LähiTapiolalla on oikeus 
vaatia kolmannelta henkilöltä takaisin korvauksen 
saajalle maksamansa korvaus, jos 

• vahinko on aiheutettu tahallaan tai törkeästä 
huolimattomuudesta,

• tämä on vastuussa vahingosta tuottamukses-
taan riippumatta tai 

• korvausvelvollisuus perustuu työnantajan tai 
julkisyhteisön korvausvastuuseen.

13	 Toimenpiteet	vahingon	satuttua

Vakuutuksenottajan tulee liikennevahingosta tie-
don saatuaan viipymättä ilmoittaa asiasta Lähi-
Tapiolalle tai sen edustajalle. Vahinkoilmoituksen 
voi tehdä sähköisesti, puhelimitse tai postitse 
vahinkoilmoituslomaketta täyttäen. Vakuu-
tuksenottaja on velvollinen toimittamaan Lähi-
Tapiolalle kaikki korvausasian käsittelemistä var-
ten tarvittavat tiedot ja asiakirjat.

Jos korvausta vaaditaan vakuutuksenottajalta tai 
muulta vahinkoon osalliselta, tulee tämän ohjata 
korvausvaatimus LähiTapiolalle. 

14		 Vahinkotietojen	käsittely
Luovutamme tietoja LähiTapiolaan ilmoitetuista 
vahingoista vakuutusyhtiöiden yhteiseen vahinko-
rekisteriin. 

Samalla tarkistamme, mitä vahinkoja muille 
vakuutusyhtiöille on ilmoitettu. Käytämme tietoja 
vain korvauskäsittelyn yhteydessä vakuutusyhtiöi-
hin kohdistuvan rikollisuuden torjumiseksi.

LähiTapiolalla on oikeus tallentaa kaikki korvaus-
asioihin liittyvät puhelut.
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Muistiinpanoja
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