
Vakuutusopas voimassa 16.5.2015 alkaen

AINUTLAATUINEN  
NISSAN VAKUUTUS
ANTAA TURVAA AUTOLLESI JA  
KAIKILLE AUTOSSA MUKANA OLEVILLE

VAKUUTUSOPAS VOIMASSA 1.1.2017 ALKAEN



VALITSE SINULLE SOPIVIN KASKOVAKUUTUS
Kaskon turvataso kannattaa valita huolella. Kaskovakuutuk-
sesta yleisimmin korvattavat vahingot ovat törmääminen 
toiseen ajoneuvoon tai eläimeen, ulosajo tieltä, rikkoutu-
neen auton hinaus ja sijaisauto sekä palovahinko. If on ainoa 
vakuutusyhtiö, jonka kaikki kaskot sisältävät Henkilöturvan. 
Se antaa lisäturvaa vakavissa liikenneonnettomuuksissa.

ISOMPI OMAVASTUU – PIENEMPI VAKUUTUSMAKSU
Maksettavasta korvauksesta vähennetään omavastuu. Törmäysturvalle on useita omavastuuvaihtoehtoja,  

joista voit valita itsellesi sopivimman. Muiden turvien omavastuut löydät turvien esittelyistä.

Sijaisautopalvelu 
- sijaisauton, jos auto jää tien päälle

Lasiturva 
- lasin rikkoutumisen bonusta alentamatta

Lunastusturva 
- lunastustilanteessa uusi auto tai 
 30 % käyvän hinnan päälle

Pysäköintiturva 
- pysäköidyn auton kolhut bonusta 
 alentamatta

Törmäysturva 
- törmäyksestä tai tieltä suistumisesta  
 aiheutuneet vahingot

Luonnonilmiöturva 
- luonnonilmiöiden aiheuttamat vahingot

Henkilöturva 
- lisäkorvaus kun vammautuminen tai kuole- 
 ma aiheutuu liikenneonnettomuudessa

Lemmikkiturva 
- autossa olleen koiran tai kissan vamman tai 
 menehtymisen onnettomuustilanteessa

Hinaus ja matkakulut 
- kulut hinauksesta ja matkan 
 keskeytymisestä

Eläinkolariturva 
- vahingot törmäyksestä eläimeen

Ilkivalta-, Varkaus- ja Paloturva 
- ilkivallan, varkauden tai tulipalon 
 aiheuttamat vahingot

Vastuuturva ulkomaille 
- ulkopuolisten tai autosi matkustajien 
 vahingot, joista kuljettaja on vastuussa

Oikeusturva 
- oikeudenkäyntikulut autoon 
 liittyvissä riidoissa ja rikoksissa

HUIPPUKASKO TÄYSKASKO ETUKASKO OSAKASKOTURVA JA MITÄ SE KORVAA
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Tämän vakuutusoppaan tiedot koskevat yksityiskäyttöisten henkilö- ja pakettiautojen Nissan Vakuutuksia. Tämä opas ei ole täydellinen 
selvitys Nissan Vakuutuksesta. Tarkemmat tiedot turvista löydät esitteen sivulta 5. Tutustu myös vakuutusehtoihin  

ja yleisiin sopimusehtoihin osoitteessa www.nissanvakuutus.fi.  Mahdolliset vahingot korvataan näiden vakuutusehtojen mukaisesti.
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MIKSI HUIPPUKASKO?
Markkinoiden kattavin kaskovakuutus sisältää turvaa, 
jota saat vain Ifistä – Täyskaskon turvien lisäksi saat 
mm. Sijaisautopalvelun, joka antaa sijaisauton käyttöösi 
myös teknisen vian sattuessa ja ilman omavastuuta.

MIKSI TÄYSKASKO?
Täyskaskoon kuuluvat Etukaskon turvien lisäksi 
esimerkiksi Lasiturva sekä Lunastusturva, joka korvaa 
uutena hankitun auton jopa kolmen vuoden ikään asti, 
uuden auton hinnalla. Käytetystä autosta korvaus on 
jopa 30 % käyvän hinnan päälle.

MIKSI ETUKASKO?
Osakaskon turvien lisäksi vakuutus korvaa mm. 
törmäyksiä ja luonnonilmiöiden tuhoja. Siitä korvataan 
myös vahinko, kun tuntematon ajoneuvo kolhii 
pysäköityä autoasi.

MIKSI OSAKASKO?
Osakaskolla saat korvauksen vaikkapa ilkivalta-, varkaus- 
tai palovahingoissa. Siitä korvataan myös hinaus- ja 
matkakuluja.

Ajoneuvovakuutuksesi muodostuu liikennevakuutuksesta 
ja valitsemastasi kaskovakuutuksesta. Ajoneuvovakuu-
tuksen sisältö on kerrottu tarkkaan vakuutuskirjassa ja 
-ehdoissa.

LIIKENNEVAKUUTUS
Liikennevakuutus korvaa autosi liikenteessä aiheuttamat 
henkilö- ja omaisuusvahingot liikennevakuutuslain mukai-
sesti. Siitä ei korvata oman autosi vaurioita eikä kuljettajan, 
omistajan tai haltijan omaisuutta. Liikennevakuutus on 
voimassa ETA- ja vihreän kortin maissa.

LIIKENNEVAKUUTUKSEN BONUS
Liikennevakuutuksesi bonus määräytyy vakuutus- ja vahinko- 
historiasi ja vakuutusehtojen perusteella. Bonus nousee 
pääsääntöisesti 5 % vuodessa, ja on suurimmillaan 75 %. 
Vahingon seurauksena bonus laskee enintään 20 %.

KASKOVAKUUTUS
Nissan Vakuutuksen kohteena on autosi vakio-
varusteineen, tavanomaiset lisävarusteet sekä 
jälkiasennettu viihde-elektroniikka ja navigaattorilait-
teet vakuutusehdoissa kerrottuun enimmäismäärään 
saakka. Vakuutuksen kohteena ovat myös kaikki autoosi 
asennetut alkuperäiset Nissan-valinnaisvarusteet. Vakuu-
tuksen kohteena eivät ole kilpailukäyttöön tarkoitetut osat 
eivätkä teippaukset ja erikoismaalaukset.

Kaskovakuutus on voimassa Euroopassa ja vihreän kor-
tin maissa. Vastuuturva ulkomaille on voimassa ETAan 
kuulumattomissa vihreän kortin maissa, kuten Venäjällä. 
Kaskovakuutuksen bonus on suurimmillaan 70 %, jonka saat 
uuteen vakuutukseen. Törmäysturvasta korvatun vahingon 
seurauksena bonus laskee 20 % ja nousee vahingottoman 
vuoden jälkeen 10 % vuodessa. Osakaskossa ei ole bonusta.

KORVAAMINEN
Korvaamme ensisijaisesti autosi korjauskustannuk-
set tai niitä vastaavan määrän. Autosi voidaan myös 
lunastaa käyvästä hinnastaan tai Lunastusturvan 
ehtojen mukaisesti, mikäli sitä ei voida kohtuullisin 
kustannuksin korjata. Käypä hinta on se käteishinta, 
mikä vahinkohetkellä autostasi olisi ollut saatavissa. 
Käypää hintaa määritettäessä otetaan huomioon 
markkinatilanne ja autosi kunto. Korvauksesta vähen-

netään vakuutuskirjassasi mainittu omavastuu.  
Pohjoismaiden ja Viron ulkopuolella ja nopeus- tai ajo-
harjoittelualueilla sattuneissa vahingoissa omavastuu 
on korotettu.

LIIKENNEKÄYTÖSTÄ POISTAMINEN
Autoa ei saa käyttää, kun se on ilmoitettu poistetuksi 
liikenteestä. Liikennevakuutus ei pääty tavallisen liikenne-
käytöstä poiston yhteydessä, mutta If antaa hyvityksen 
autosi vakuutusmaksuista poiston ajalta.

RAJOITUKSET
Kaskovakuutus ei korvaa esimerkiksi:

• autosi teknisestä viasta tai öljyn- tai jäähdytysnes-
teen kierron puutteista johtuvia vaurioita

• hitaasti kehittyviä vaurioita, kuten kulumista, syöpy-
mistä ja ruostumista

• vahinkoja ajettaessa veden peittämällä tiellä tai jäällä 
hyväksyttyjen talviteiden ulkopuolella

• vahinkoja osallistuttaessa nopeuskilpailuun tai sen 
harjoitteluun

• autosi arvon alentumista

Ilmoita vahingosta viipymättä Ifille. Kaskovakuutus ei korvaa 
vahinkoa, joka on aiheutettu tahallisesti, törkeällä huoli-
mattomuudella tai alkoholin tai muun huumaavan aineen 
vaikutuksen alaisena. Vakuutusehdoissa annettuja suojelu- 
ohjeita tulee noudattaa. Niiden laiminlyönti voi aiheuttaa 
korvauksen alentamisen tai epäämisen.

Kun myyt autosi tai irtisanot vakuutuksesi kirjallisesti, 
vakuutuksesi päättyvät. Jos et maksa kaskovakuutuksen 
maksua eräpäivään mennessä, Ifillä on oikeus irtisanoa 
se päättymään 14 vuorokauden kuluttua irtisanomisil-
moituksen lähettämisestä.

Vakuutusyhtiö voi muuttaa sopimuksen sisältöä tai maksuja 
vakuutuskauden vaihtuessa vakuutusehdoissa mainituin 
edellytyksin. Muutoksista ilmoitamme sinulle erikseen.

Ilmoita ajoneuvon omistaja- ja haltijatiedot todellisen tilanteen 
mukaisesti. Jos tiedot on annettu väärin, voi vakuutusyhtiö 
evätä korvauksen tai mitätöidä vakuutuksen.

Vakuutuksen myöntää If Vahinkovakuutusyhtiö Oy.

PERUSTIETOA NISSAN VAKUUTUKSESTA
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AINUTLAATUISET ASIAKASETUSI IFISSÄ
Saat Nissan Vakuutuksen asiakkaana Ifin asiakasedut, 
koska Nissan Vakuutus kuuluu Ifin myöntämiin 
vakuutuksiin.

IF ETUOHJELMA  
PALKITSEE JA PALVELEE

• Vakuutuksista alennusta jopa 15 %.
• If Omavastuurahaa vahingottomilta vuosilta jopa  

40 euroa vuodessa, 200 euroon asti.
• Korkeimmalla tasolla saat halutessasi Oman palvelu- 

neuvojan.

MUUT AUTOILIJAN EDUT
• Jo kahden henkilö- tai pakettiauton vakuuttajana 

saat Moniautoetua 5 % sekä liikenne- että kasko- 
vakuutukseen.

• Loistokuskiksi pääset ja saat liikennevakuutukseen 
75 % bonuksen, kun olet ajanut vahingoitta neljä 
peräkkäistä vuotta 70 % bonuksella liikenne-
vakuutuksessa. Emme alenna Loistokuskin 
liikennevakuutuksen bonusta ensimmäisestä 
vahingosta.

• Nyt uutta! Loistokuskina myös kaskovakuutuksesi 
bonus säilyy nyt entisellään ensimmäisen 
kaskovahingon jälkeen. Etu on käytettävissäsi kerran 
vakuutuskaudessa.

• Alle 27-vuotiaana Loistokuskina saat liikenne- 
vakuutukseen 20 % lisäbonuksen 4 peräkkäisen 
vahingottoman vakuutuskauden jälkeen.

• Huippu-, Täys- ja Etukaskoon saat heti 70 % bonuksen.

VAKUUTUS-, REKISTERÖINTI- JA 
KORVAUSASIAT HELPOSTI JA NOPEASTI 

• Omat sivut on Ifin asiakkaiden nettipalvelu, jossa 
hoidat vakuutus-, rekisteröinti- ja korvausasiasi 
helposti.

SUJUVAA KORVAUSPALVELUA
• 90 % asiakkaistamme on erittäin tyytyväisiä tai 

tyytyväisiä korvauspalveluumme.
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Ihanaa, että voi asioida netissä alusta loppuun ja välivaiheet 
ovat minimissä. Korvauspäätös tuli muutamassa tunnissa. 
Olen vaikuttunut.
Nainen 42 v, Tampere

Asia hoitui muutamassa minuutissa ja päätös tuli heti. Olen 
suorastaan hämmentynyt palvelun hyvästä laadusta. Kiitos.
Nainen 39 v, Helsinki  
Lähde: Ifin asiakaspalaute 2016



Eläinkolariturva
• vahingot eläimeen törmäämisestä 
• omavastuu 200 euroa, ei alenna bonusta

Henkilöturva
Täydentää lakisääteisen liikennevakuutuksen antamaa 
turvaa. Henkilöturvasta maksetaan korvausta, jos 
henkilö on liikenneonnettomuudessa vammautunut tai 
menehtynyt 

• autosi kuljettajana tai matkustajana 
• tultuaan autoasi kuljettaneen lähisukulaisen 

tahattomasti yliajamaksi
• ei omavastuuta, ei alenna bonusta 

Hinaus ja matkakulut
• hinaus Nissan-korjaamoon ajon keskeydyttyä 

Suomessa autosi teknisen vian, vaurioitumisen tai 
anastamisen vuoksi

• matka- ja asumiskustannukset, enintään 500 euroa
• ei omavastuuta, ei alenna bonusta

Hinaus ja matkakulut ulkomailla
• autosi hinaus lähimpään Nissan-korjaamoon
• autosi kuljettaminen kotipaikkakunnalle erikseen 

sovitulla tavalla kuljettajan vammautuessa, sairas-
tuessa tai kuollessa, jos matkustajalla ei ole ajokorttia

• matkalippu yhdelle korjattavaksi jääneen autosi nou-
tamiseksi

• ei omavastuuta, ei alenna bonusta
 
Sijaisautopalvelu ja Hinaus- ja matkakulut ovat ulkomailla 
voimassa Hinaus ja matkakulut ulkomailla -turvana.

Ilkivaltaturva
• autoosi kohdistunut tahallinen vahingonteko
• ei korvaa toisella ajoneuvolla aiheutettua vahinkoa
• omavastuu 200 euroa, ei alenna bonusta

Lasiturva
• autosi ikkunaan kohdistuneen iskun aiheuttama 

vahinko, joka vähentää liikenneturvallisuutta
• jos lasi korjataan, ei omavastuuta
• jos lasi vaihdetaan, omavastuu 200 euroa
• ei alenna bonusta

Lemmikkiturva
• autossasi matkustaneen koiran tai kissan vamma 

tai menehtyminen liikenneonnettomuudessa
• ei omavastuuta, ei alenna bonusta

Lunastusturva
• maksetaan uuden samanlaisen auton käteis-

myyntihinta, jos autosi on enintään kolme 
vuotta vanha, sillä on ajettu enintään 60 000 km, 
korjauskustannusarvio on yli 50 % uuden hinnasta 
ja olet sen ensimmäinen omistaja tai haltija

• muussa tapauksessa maksetaan käypä hinta 
korotettuna 30 %:lla, kun korjauskustannusarvio on 
yli 60 % käyvästä hinnasta

• käytettynä hankitusta autosta maksetaan enintään 
hankintahetken käypä hinta

• kyseisen vahinkotapahtuman omavastuu

Luonnonilmiöturva 
• maalipinnan vaurioituminen rakeista 
• vaurioituminen pudonneesta oksasta tai kaatu-

neesta puusta 
• vaurioituminen tulvasta autosi ollessa pysäköitynä
• tulvan aiheuttamaa vahinkoa ei korvata ajettaessa 

veden peittämällä alueella
• omavastuu 200 euroa, ei alenna bonusta 

Oikeusturva
• välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeu-

denkäyntikulut autoosi liittyvissä riita- ja rikosasioissa  
8 500 euroon asti

• ei kata vakuutetun maksettaviksi tuomittuja vasta- 
puolen oikeudenkäyntikuluja

• omavastuu 20 % kustannuksista, kuitenkin vähin-
tään 200 euroa

Paloturva
• tulen tai salamaniskun aiheuttama vahinko
• omavastuu 200 euroa, ei alenna bonusta

Pysäköintiturva
• vahinko tuntemattoman ajoneuvon kolhiessa 

pysäköityä autoasi 
• omavastuu 200 euroa, ei alenna bonusta

Rahoitusturva
• vahinkohetkellä erääntymätön saatava velkojalle 

tai korvaus leasing-vuokranantajalle, kun korvaus  
evätään tai sitä alennetaan esimerkiksi suojelu- 
ohjeiden laiminlyönnin vuoksi

• sisältyy Huippu-, Täys- ja Etukaskoihin, kun autosi 
on rahoitettu

• kyseisen vahinkotapahtuman omavastuu

Sijaisautopalvelu
• hinaus Nissan-korjaamoon ja sijaisauto enintään 40 

vuorokaudeksi ajon keskeydyttyä Suomessa autosi 
teknisen vian, vaurioitumisen tai anastamisen vuoksi

• matka- ja asumiskustannukset enintään 500 euroa
• ei omavastuuta, ei alenna bonusta

Törmäysturva
• yhteentörmäys, tieltä suistuminen, kaatuminen, toi-

sen ajoneuvon aiheuttama vaurio tai muu ulkoinen, 
äkillinen ja ennalta-arvaamaton vahinko

• valittu omavastuu, bonus alenee

Varkausturva
• lukitun autosi ja sen varusteiden varkaus tai luva-

ton käyttöönotto
• omavastuu 200 euroa, ei alenna bonusta

Vastuuturva ulkomaille
• ulkopuolisille ja autosi matkustajille aiheutetut  

vahingot, joista autosi kuljettaja on vastuussa
• enimmäiskorvaus henkilövahingoissa 250 000 euroa, 

esinevahingoissa 250 000 euroa
• omavastuu 500 euroa, ei alenna bonusta

NISSAN VAKUUTUKSEN TURVAT
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Internet
www.nissanvakuutus.fi

Puhelinpalvelu
010 19 19 86, ma–pe klo 8–20

Vahinkoilmoitukset
www.nissanvakuutus.fi tai puhelinpalvelu 010 19 19 86, ma–pe klo 8–18
Hätäpäivystys 0800 1 3800 muuna aikana, myös viikonloppuisin

If Vahinkovakuutusyhtiö Oy:n vakuutuksia säätelee vakuutussopimus-
laki ja muu Suomen lainsäädäntö. Ifin toimintaa valvoo Finanssivalvonta, 
Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki, www.finanssivalvonta.fi,  
puh. 0800 050 99 ja faksi 010 831 5328.
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REKISTERÖINTI JA VAKUUTUS NYT IFISTÄ  
HELPOSTI YHDELLÄ KERTAA 

• Kun vakuutat ajoneuvosi ifissä, voit myös helposti 
hoitaa rekisteröintiasiat ifin sähköisissä palveluissa 
tai puhelinpalvelussa. palvelemme ajasta ja paikasta 
riippumatta osoitteessa if.fi.

• Rekisteröinti onnistuu myös sähköisesti osoitteessa 
trafi.fi tai entiseen tapaan ifin konttorissa ja 
useimmilla katsastustoimipaikoilla.

http://www.nissanvakuutus.fi
http://www.if.fi
http://www.trafi.fi

