NF FLEET TÄYSVAKUUTUKSEN MAKSUT JA EHDOT
NF Fleet Täysvakuutuksen maksut määritellään auton sylinteritilavuuden ja valitun omavastuun
määrän mukaan 1.1.2021 alkaviin sopimuksiin seuraavasti:
VAKUUTUSHINNAT € / auto / kuukausi
Sylinteritilavuus

Omavastuu 250€

Omavastuu 500€

Omavastuu 1000€

Omavastuu 1500€

alle 1 600

61

53

48

45

1 600-1 999

77

67

60

57

yli 1999

108

94

85

80

Täyssähköautot

77

67

60

57

Vakuutusmaksut laskutetaan autojen vuokralaskun yhteydessä.

LIIKENNEVAKUUTUS
Kattavuus
Lakisääteinen liikennevakuutus kattaa moottoriajoneuvon käytöstä liikenteessä aiheutuvat omaisuus- ja henkilövahingot,
liikennevakuutuslain säännösten mukaisesti.
Vakuutusehdot
Liikennevakuutuksessa noudatetaan yleisiä liikennevakuutusehtoja. Vakuutus on bonukseton ja ajoneuvokohtainen.
Vakuutusmaksusta ei myönnetä pysyvyys-, maksutapa- eikä seisonta-ajan alennusta.

KASKOVAKUUTUS
Kattavuus
Vakuutuksen kohteena ovat NF Fleet Oy:n omistamat tai hallinnoimat yksityiskäyttöiset henkilö- ja pakettiautot kiinteästi
asennettuine lisävarusteineen.
Vakuutus sisältää kolarointi-, hirvivahinko-, palo-, varkaus-, ilkivalta-, lasi-, autopalvelu-, oikeusturvavakuutuksen sekä
laajennetun uusarvoedun. Vakuutukseen ei sovelleta bonusjärjestelmää.
Vakuutusehdot
Vakuutuksissa sovelletaan NF Fleet Täysvakuutuksen ehtoja ja sovittuja omavastuita. Vahinkoilmoitus vakuutuskorvauksen
hakemiseksi on tehtävä vuoden kuluessa siitä, kun vahinko tapahtui. Mikäli vahinkoilmoitusta ei esitetä AXA Corporate
Solutions:lle tässä ajassa, korvauksen hakija menettää oikeutensa mahdolliseen korvaukseen. Vakuutusehdot ovat
nähtävissä NF Fleetin kotivisuilla

Omavastuu
Vahinkotapauksissa noudatetaan seuraavia omavastuita vuonna 2021 alkaville sopimuksille:
 Kolarointi-, hirvi-, palo-, varkaus- ja ilkivaltavahingoissa vaihtoehdoista valitun omavastuutason mukaisesti
 Autopalvelu 0 €
 Lasivahingoissa 500 €
Lasivakuutuksen omavastuu on 0 €, mikäli vaurio on korjauskelpoinen. Oikeusturvavakuutuksessa omavastuu on
15 % oikeudenkäyntikuluista, kuitenkin vähintään 200 €.
Alueellinen kattavuus
Koko Eurooppa Green Cardin kanssa. Oikeusturvavakuutus vain Pohjoismaissa. Ilkivalta-, autopalvelu- ja
varkausvakuutus ei voimassa Venäjällä, Valkovenäjällä, Ukrainassa ja Moldaviassa.
Vakuutusmaksusta ei myönnetä sopimus-, maksutapa- eikä seisonta-ajan alennusta.
Vakuutusmaksujen mahdollinen tarkistus seuraavalle kalenterivuodelle tehdään viimeistään kuukautta ennen
kalenterivuoden päättymistä.
Vakuutusyhtiö
Vakuutukset tehdään AXA Corporate Solutions -yhtiöön

NF Fleet Täysvakutuus
Vakuutusta koskevat tiedot sisältävä asiakirja
Yritys: AXA Corporate Solutions (1856807-5)
Tuote: Liikenne – ja autovakuutus
Täydelliset ennen sopimuksen tekoa annettavat ja sopimusta koskevat tiedot tuotteesta ovat muissa asiakirjoissa.

Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä?
NF Fleet Täysvakuutus sisältää lakisääteisen liikennevakuutuksen sekä autovakuutuksen (kaskovakuutus). Liikennevakuutus kattaa
moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutuneet henkilö- ja esinevahingot. Autovakuutus antaa turvaa ajoneuvon
esinevahingoilta. NF Fleet Täysvakuutus on ryhmävakuutus, joka sisältö on kaikille vakuutetuille ajoneuvoille sama eikä vakuutusturvan
laajentaminen ole lisämaksustakaan mahdollinen.

Mitä vakuutus kattaa?

Mitä vakuutus ei kata?

Liikennevakuutus

Liikennevakuutus

Ajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä
 aiheutuneet henkilövahingot
 ulkopuoliselle aiheutuneet omaisuusvahingot
 aiheutuneet syyttömän osapuolen ajoneuvon
vahingot

Liikennevakuutuksesta ei korvata
× omalle ajoneuvolle tai tässä ajoneuvossa olleelle
omaisuudelle aiheutuneita vahinkoja
× ajoneuvon omistajan, haltijan tai kuljettajan muulle
omaisuudelle aiheutuneita vahinkoja

Enimmäiskorvausmäärät

Henkilövahingoissa ei ole enimmäiskorvausmäärää

Omaisuusvahingoissa enimmäiskorvausmäärä on 5
miljoonaa euroa kutakin vahingosta vastuussa olevaa
liikennevakuutusta kohden

Autovakuutus

Autovakuutus
Ajoneuvolle aiheutuneita äkillisiä ja ennalta-arvaamattomia
omaisuusvahinkoja
 törmäyksen, ilkivallan, varkauden, luonnonilmiön tai
irti päässeen tulen aiheuttamat vahingot
 hinauskulut lähimpään korjaamoon ja kuljettajan sekä
matkustajien matkakulut kotipaikkakunnalle tai
määränpäähän edullisimmalla kulkuvälineellä
 ikkunalaseihin kohdistuneet ulkoiset iskemät
 korvaus leasingyhtiölle, jos korvausta ei makseta
vakuutetun suojeluohjeen laiminlyönnin johdosta
 Vastuuvakuutuksesta korvataan ulkomailla sattuneen
ulkopuoliselle aiheutetun liikennevahingon kuluja, joita ei
korvata vahingon sattumismaan lainsäädännön mukaan,
mutta joista kuljettaja on korvausvastuussa.
 Oikeudenkäyntikuluja autoon liittyvissä riidoissa ja
rikosasioissa Pohjoismaissa.
 Autopalveluvakuutuksesta korvataan Venäjällä,
Valko-Venäjällä, Ukrainassa ja Moldovassa
sattuneissa vahinkotapauksissa auton kuljetuskuluja
ja kuljettajan tai matkustajien yöpymis- tai
matkakustannuksia yhteensä enintään 2.000 €
vahinkotapahtumaa kohden.
Enimmäiskorvausmäärät

ajoneuvon käypä arvo jos korjaus ei ole
taloudellisesti kannattavaa tai

uushankintahinta, jos korjauskulut ylittävät 50 %
auton käyvästä arvosta ja auton ikä alle 1 vuosi ja
ajokilometrit enintään 25 000 km

Autovakuutuksesta ei korvata
× ajoneuvossa olleelle irtaimistolle aiheutunutta vahinkoa
× henkilövahinkoja
× erikoismaalauksia tai -teippauksia
× polttoainetta, ansionmenetystä tai muita välillisiä kuluja

Onko vakuutusturvalle mitään rajoitteita?
Liikennevakuutus
Rajoitteita ovat mm.:
! jos vahinkoa kärsinyt ajoneuvon kuljettaja on aiheuttanut
vahingon alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen
alaisena tai näiden yhteisvaikutuksesta, hänelle
maksettavaa korvausta voidaan alentaa tai korvaus voidaan
evätä
! tahallisesti itselle aiheutettua henkilövahinkoa ei korvata
! törkeällä huolimattomuudella itselle aiheutetusta
henkilövahingosta maksettavaa korvausta voidaan alentaa tai
korvaus voidaan evätä

Autovakuutus
Rajoitteita ovat mm.:
! suojeluohjeiden laiminlyönti
! vahingot, jotka ovat seurausta väärän polttoaineen käytöstä
! hitaasti kehittyneet vauriot esim. syöpyminen, kuluminen tai
ruostuminen
! vahingot, jotka ovat sattuneet osallistuttaessa kilpailuun tai sen
harjoitteluun tai kiihdytys- tai testausajoon
! vahingot, jotka ovat sattuneet käytettäessä henkilöautoa
taksiliikenteessä

Vakuutuksenantaja:

Vakuutusedustajan korvausedustajan yhteystiedot:

AXA Corporate Solutions

AXA Corporate Solutions Assurance c/o Crawford & Company

4 R Jules Lefebvere, 75009 Paris, France

Rantatie Business Park, Hermannin rantatie 8, 00580 Helsinki

Y-tunnus: 1856807-5

Puh. 09 251 37540, Faksi 09 251 37554, s-posti AXA@crawco.fi

Missä vakuutusturva on voimassa?



Suomessa ja ETA-maissa
Vihreän kortin sopimusmaissa

Mitkä ovat velvoitteeni?
Sopimusta tehtäessä antaa oikeat tiedot
vakuutettavasta ajoneuvosta ja sen käytöstä
ajoneuvon omistajista ja haltijoista
Sekä
maksaa vakuutusmaksu ajallaan
ilmoittaa viipymättä virheellisistä ja puutteellisista vakuutukseen liittyvistä tiedoista
vahingon sattuessa tehdä viipymättä vahinkoilmoitus ja antaa vahinkoasian selvittämiseksi tarpeelliset tiedot vakuutusyhtiölle

Milloin vakuutusturva alkaa ja päättyy?
Vakuutusturva alkaa, kun auto on rekisteröity AXA:n vakuutukseen ja on voimassa leasingsopimuksen ajan tai kunnes vakuutukset
siirretään toiseen vakuutusyhtiöön.

Kuinka ja milloin suoritan maksun?
Rahoitusyhtiö laskuttaa vakuutusmaksun leasingmaksun yhteydessä.

Miten irtisanon sopimuksen?
Vakuutusturva katkeaa leasingsopimuksen päättymispäivänä. Vakuutussopimus voidaan myös irtisanoa milloin tahansa kirjallisesti
vakuutuskauden aikana.

Vakuutuksenantaja:

Vakuutusedustajan korvausedustajan yhteystiedot:

AXA Corporate Solutions

AXA Corporate Solutions Assurance c/o Crawford & Company

4 R Jules Lefebvere, 75009 Paris, France

Rantatie Business Park, Hermannin rantatie 8, 00580 Helsinki

Y-tunnus: 1856807-5

Puh. 09 251 37540, Faksi 09 251 37554, s-posti AXA@crawco.fi

VAKUUTUKSENANTAJA
AXA Corporate
Solutions 4 R Jules
Lefebvere 75009 Paris
France
Y-tunnus 1856807-5
Axa Corporate Solutions ei anna vakuutussopimuslain (543/1994) 5b §:n mukaisia henkilökohtaisia suosituksia
tarjoamistaan vakuutuksista.

VAKUUTUSEDUSTAJA
NF Fleet Oy
Ohtolankatu 4
01510 Vantaa
Y-tunnus: 2006935-5
Vakuutusedustaja toimii sivutoimisena vakuutusedustajana vakuutuksenantajan nimissä ja lukuun. Vakuutusedustaja
on merkitty Finanssivalvonnan ylläpitämään vakuutusedustajarekisteriin ja rekisteröintitiedot voi tarkastaa
Finanssivalvonnan internetsivuilla osoitteessa www.finanssivalvonta.fi
Vakuutusedustaja edustaa tekemänsä sopimuksen perusteella useampaa vakuutusantajaa, jotka ovat seuraavat:

AXA Corporate Solutions

A-Vakuutus

Fennia

If

OP

Vastike
Vakuutusedustaja saa vakuutuksen myynnistä kiinteän euromääräisen palkkion, joka perustuu myytyjen vakuutusten
kappalemäärään.

Erimielisyyksien ratkaisu
Vakuutusedustaja toimii edustamansa vakuutusyhtiön lukuun ja sen antamien ohjeiden mukaisesti. Jos haluat tehdä
valituksen vakuutusedustajasta liittyen vakuutussopimuksen sisältöön tai menettelyyn vakuutuksen tarjoamisessa, voit
ensisijaisesti ottaa yhteyttä vakuutuksen myöntäneeseen vakuutusyhtiöön. Voit myös neuvotella erimielisyyden
ratkaisemisesta vakuutusedustajan kanssa.
Vakuutusedustajien toimintaa valvoo Finanssivalvonta www.finanssivalvonta.fi
Finanssivalvonta
PL 103, 00101 Helsinki
Snellmaninkatu 6, 00100 Helsinki
Puhelin (vaihde) 09 18351
s-posti kirjaamo@finanssivalvonta.fi

