
Muutoksia liikennevakuutuksen 
ehtoihin 1.6.2017

Hyvä asiakkaamme,
Vakuutuksessasi on alkamassa uusi vakuutuskausi.

Liikennevakuutuslain uudistus 1.1.2017 alkaen on tuonut 
muutoksia liikennevakuutusehtoihin. Uuden vakuutuskau-
den alkaessa vakuutukseesi sovellettavat ehdot muuttuvat. 

Tällä tiedotteella on kerrottu liikennevakuutuksen ehtomuu-
toksista. Lakimuutoksista voit lukea tarkemmin osoitteesta 
www.lahitapiola.fi/liikennevakuutuslaki. 

Tiedotteesta näet uudet tai muuttuneet ehtokohdat. Joissa-
kin kohdissa vain sanamuotoja on selkiytetty. Uudet vakuu-
tusehdot löytyvät kokonaisuudessaan lahitapiola.fi-sivuilta. 
Jos sinulla on käytössäsi verkkopalvelu, löydät ehdot verkko-
palvelusta.

Muutokset liikennevakuutusehtoihin
3 Vakuutuksen sisältö 
Vakuutuksesta korvataan Euroopan talousalueen kansalaisil-
le myös sellainen liikennevahinko, joka on sattunut läpikul-
jettavalla alueella muussa kuin vihreä kortti -järjestelmään 
kuuluvassa valtiossa, kun kysymys on välittömästä matkasta 
Euroopan talousalueen valtiosta toiseen Euroopan talous-
alueen valtioon.

Vakuutus kattaa sen Euroopan talousalueen valtion lainsää-
dännön mukaisen vakuutusturvan, jossa vahinko sattui, tai 
Suomen liikennevakuutuslain mukaisen vakuutusturvan, jos 
se on ensiksi mainittua vakuutusturvaa parempi. 

Jos Suomen liikennevakuutuslain mukaan vakuutetun ajo-
neuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutunut henkilöva-
hinko sattuu muussa Euroopan talousalueen valtiossa kuin 
Suomessa, sovellettava laki ratkaistaan lainvalintaa koske-
vien säännösten nojalla. Suomessa asuva vahinkoa kärsinyt 
voi kuitenkin tällaisessa tapauksessa valita, että henkilöva-
hinko korvataan Suomen lain mukaan.

4 Vakuutussopimus 
4.1 Vakuutuksenottajan tiedonantovelvollisuus ennen 

vakuutussopimuksen tekemistä 
Jos vakuutuksenottaja on tahallisesti tai törkeästä huolimat-
tomuudesta 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 mer-
kitty omistaja tai haltija. Haltijaksi on rekisteröitävä henkilö, 
joka on ajoneuvon todellinen käyttäjä. Jos vakuutuksenotta-
jaksi on merkitty joku muu kuin vakuuttamisvelvollinen, Lä-
hiTapiolalla on oikeus irtisanoa vakuutus 14 päivän kuluessa 
virheellisestä menettelystä tiedon saatuaan.  

4.3 Vaaran lisääntymisestä ilmoittamisen laiminlyönti
Jos vakuutuksenottaja on tahallisesti tai vähäistä suurem-
masta huolimattomuudesta laiminlyönyt 4.2. kohdan mukai-
sen ilmoitusvelvollisuutensa, on LähiTapiolalla siitä tiedon 
saatuaan oikeus periä korkeampi vakuutusmaksu takautu-
vasti, jos LähiTapiola olisi oikean tiedon saatuaan antanut 
vakuutuksen korkeampaa maksua vastaan. 

8 Vakuutusmaksu 
8.1 Vakuutusmaksun perusteet 
Vakuutusmaksu lasketaan LähiTapiolan soveltamien mak-
superusteiden ja liikennevakuutuslain 20 §:n 2 momentin 
mukaisesti.

8.4 Vakuutusmaksun palauttaminen 
8.4.2 Ajoneuvon käyttö liikennekäytöstä poiston aikana
Jos ajoneuvoa käytetään liikennekäytöstä poiston aikana 
liikenteeseen, LähiTapiola perii vakuutusmaksun takautu-
vasti. Korotettu vakuutusmaksu peritään liikennekäytöstä 
poiston alkamispäivän ja liikenteeseen käytön väliseltä ajalta 
enintään kolminkertaisena. 

9 LähiTapiolan bonusjärjestelmä
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 alenee vahin-
kojen seurauksena.  

Bonusjärjestelmän kohdat 9.3 – 9.6 koskevat vain 1.1.2017 
tai sen jälkeen alkaneista liikennevakuutussopimuksia. 

9.1 Bonusjärjestelmän soveltaminen
Bonusjärjestelmää sovelletaan yksityishenkilöiden rekiste-
röityjen autojen ja moottoripyörien liikennevakuutuksiin, ei 
kuitenkaan museoajoneuvoihin. 
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9.2 Vahinkohistoria ja sen huomioiminen
Vahinkohistorialla tarkoitetaan vakuutuksenottajan vakuu-
tuksien voimassaoloaikaa ja vahinkoja koskevia tietoja. 

LähiTapiola huomioi myös muissa yhtiöissä olleet vahinko-
historiatiedot. 

9.2.1 Ulkomaisen vakuutusyhtiön antama todistus 
vahinkohistoriasta 

Vahinkohistoria muodostetaan vihreän kortin järjestelmään 
kuuluvan ulkomaisen vakuutusyhtiön antaman todistuksen 
perusteella siten, kuin vakuutus olisi ollut voimassa Suomes-
sa sen ajan, jonka vakuutuksenottajalla on ollut vakuutus 
voimassa ulkomailla. Todistuksessa on oltava mainittuna 
vakuutuksen voimassaoloaika sekä mahdollisten vahinkojen 
sattumisajankohdat.

9.2.2 Vahinkohistorian siirto 
Vahinkohistoriaa ei voi siirtää toiselle vakuutuksenottajal-
le, kuten puolisolle. Vahinkohistoriaa ei myöskään siirretä 
ajoneuvolta toiselle. 

10 Sopimusehtojen muuttaminen 
vakuutuskauden vaihtuessa 

10.2 Vakuutusmaksu 
LähiTapiolalla on oikeus muuttaa vakuutusmaksua
• vakuutuksia ja vahinkoja koskevan tilastoaineiston perus-

teella liikennevakuutuslain 20 §:n 2 momentin mukaisesti 
sekä

• korvaus- ja kustannustason muutosta vastaavaksi 

11 Vakuutussopimuksen päättyminen 
11.1 Vakuutuksenottajan oikeus irtisanoa vakuutus 
Vakuutuksenottaja voi kirjallisesti irtisanoa liikennevakuu-
tuksen, kun ajoneuvo
1. jota ei ole merkittävä rekisteriin, tuhoutuu, se on otettu 

pois liikennevakuutuslain mukaisesta liikenteestä tai 
vakuutus on otettu toisesta vakuutusyhtiöstä

2. on poistettu liikennekäytöstä, tieto on merkitty ajoneuvo-
rekisteriin ja ajoneuvoa ei käytetä liikenteeseen

3. on anastettu ja siitä on tehty ilmoitus poliisille ja vakuu-
tusyhtiölle sekä poistettu liikennekäytöstä ja tieto on 
merkitty ajoneuvorekisteriin.

11.2 Vakuutuksen päättyminen ilman irtisanomista 
Vakuutus päättyy ilman irtisanomista,
• kun rekisteröidyn ajoneuvon vakuutus on otettu toisesta 

vakuutusyhtiöstä.

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

Jos kolmas henkilö on yksityishenkilö taikka työntekijä, 
virkamies tai näihin vahingonkorvauslain 3 luvun 1 §:n mu-
kaan 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. 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

2. kuljettaessaan vakuutuksen kohdetta sellaisessa tilassa, 
että hänen kykynsä tehtävän vaatimiin suorituksiin oli 
tuntuvasti huonontunut muun huumaavan aineen kuin 
alkoholin vaikutuksesta taikka tällaisten aineiden yhteis-
vaikutuksesta.


