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POP-vakuutus E 83 % 70 % 200,00 € 283,76 € 318,90 € K K K K K K
K

(max 20v)
K K K E K E E

Vakuutus on voimassa ulkomailla enintään 30 päivän yhtäjaksoisen matkan ajan kaikkialla Euroopassa ja sen ulkopuolisissa vihreän 
kortin sopimusmaissa, paitsi
• Venäjällä sen Euroopan ulkopuolisilla alueilla
• Valko-Venäjällä, Ukrainassa, Albaniassa, Kosovossa, Serbiassa, Moldovassa, Iranissa, Israelissa, Marokossa, Bulgariassa, 
Romaniassa, Tunisiassa ja Turkissa.
Vakuutus ei ole voimassa osallistuttaessa kilpailuun tai sen harjoitteluun, ajoharjoitteluun tai ajettaessa muuten moottoriradalla tai 
yleiseltä liikenteeltä suljetulla alueella tai tieosuudella. Korvausta maksetaan kuitenkin vahingoista, jotka aiheutuvat osallistuttaessa 
virallisen liikenneopettajan antamaan ajoharjoitteluun talviajon tai pimeän ajon kurssilla.

IF-vakuutus E 80 % 80 % 200,00 € 794,47 € 939,91 € K K E K K K K K K K K K K E

Vakuutus on voimassa kaikkialla Euroopassa ja sen ulkopuolisissa Green Card -sopimusmaissa lukuun ottamatta Irania, Kosovoa, 
Kyproksen pohjoisosaa, Marokkoa, Tunisiaa, Turkkia ja Vuoristo-Karabahia.
Vastuuturva ulkomaille on kuitenkin voimassa vain Green Card -sopimusmaissa, jotka eivät kuulu Euroopan talousalueeseen (ETA) 
lukuun ottamatta Irania, Kosovoa, Kyproksen pohjoisosaa, Marokkoa, Tunisiaa, Turkkia ja Vuoristo-Karabahia.
Vakuutus ei ole voimassa osallistuttaessa ajo- tai nopeusharjoitteluun tai muuhun ajoon moottoriradalla tai yleiseltä liikenteeltä 
suljetulla alueella tai tieosuudella (jollaiseksi katsotaan myös esimerkiksi Nürburgringin Nordschleifen ja Spa-Francorchampsin niin 
kutsutut yleisöajovuorot). Tämä rajoitus ei koske liikenneopettajan antamaa ajo-oikeuden saamiseen liittyvää ajokoulutusta.

Pohjola E 80 % 70 % 200,00 € 614,58 € 428,30 € K K E K K K K K K K E K E K

Vakuutus on voimassa kaikkialla Euroopassa ja sen ulkopuolisissa vihreän kortin -sopimusmaissa, paitsi Venäjällä sen Euroopan 
ulkopuolisella alueella.
Korvausta maksetaan kuitenkin vahingosta, joka aiheutuu osallistuttaessa liikenneopettajan antamaan ajoharjoitteluun talviajon tai 
pimeän ajon kurssilla tai Liikenneturvan ennakoivan ajon kouluttajakurssin (EAK) suorittaneen kouluttajan, autokoulun tai Suomen 
moottoripyöräkouluttajat ry:n kouluttajan antamaan ja valvomaan ajo-opetukseen.

Fennia K 70 % 70 % 200,00 € 529,84 € 529,84 € K ? E K K K K K K K E (K)? E K

Fenniakaskon vakuutukset ovat jäljempänä mainituin poikkeuksin voimassa Euroopan talousalueella (ETA) ja Venäjää lukuun ottamatta 
Euroopan talousalueen ulkopuolisissa Green Card (vihreä kortti) -sopimusmaissa sekä kuljetuksissa näiden maiden välillä edellyttäen, 
että vakuutuksen
kohde on vakuutettu kolarivakuutuksella. Jos voimassaoloalueesta sovitaan toisin, on poikkeus voimassa vain, jos se on mainittu 
vakuutuskirjassa.
Vakuutus ei korvaa vahinkoa, joka aiheutuu siitä, että ajoneuvolla on osallistuttu kilpailuun, sen harjoitteluun tai ajoharjoitteluun 
yleiseltä liikenteeltä suljetulla alueella tai tieosuudella tai ajettu muuten moottoriradalla, ellei kyseessä ole ajokortin hankintaan 
vaadittava ajoharjoittelu tai ajotaidon ylläpitoon liittyvä liukkaan kelin, pimeän tai ennakoivan ajon kurssi

Säästöpankki E 83 % 70 % 200,00 € 283,76 € 362,18 € K K K K K K
K

(max 20v)
K K K E K E E

Vakuutus on voimassa ulkomailla enintään 30 päivän yhtäjaksoisen matkan ajan kaikkialla Euroopassa ja sen ulkopuolisissa vihreän 
kortin sopimusmaissa, paitsi
• Venäjällä sen Euroopan ulkopuolisilla alueilla
• Valko-Venäjällä, Ukrainassa, Albaniassa, Kosovossa, Serbiassa, Moldovassa, Iranissa, Israelissa, Marokossa, Bulgariassa, 
Romaniassa, Tunisiassa ja Turkissa.
Vakuutus ei ole voimassa osallistuttaessa kilpailuun tai sen harjoitteluun, ajoharjoitteluun tai ajettaessa muuten moottoriradalla tai 
yleiseltä liikenteeltä
suljetulla alueella tai tieosuudella. Korvausta maksetaan kuitenkin vahingoista, jotka aiheutuvat osallistuttaessa virallisen 
liikenneopettajan antamaan
ajoharjoitteluun talviajon tai pimeän ajon kurssilla.

Turva K 70 % 70 % 200,00 € 706,04 € 575,21 € K (E)? K K K K K K K K E K E K

Vakuutus on voimassa kaikkialla Euroopassa ja sen ulkopuolisissa vihreän kortin sopimusmaissa, ellei voimassaoloalueesta ole 
vakuutuskirjassa tai vakuutusturvan kohdalla toisin mainittu.
Jos vakuutustapahtuma on sattunut Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Slovakiassa, Tšekissä tai Virossa, omavastuu on 
varkausvahingoissa aina 20 % korvattavan vahingon määrästä, kuitenkin vähintään vakuutuskirjaan merkitty euromääräinen 
omavastuu. Jos vakuutustapahtuma on sattunut Albaniassa, Armeniassa, Azerbaidžanissa, Bosnia-Hertsegovinassa, Bulgariassa, 
Georgiassa, Iranissa, Israelissa, Kosovossa, Kroatiassa, Makedoniassa, Marokossa, Montenegrossa, Moldovassa, Romaniassa, 
Serbiassa, Sloveniassa, Tunisiassa, Turkissa, Ukrainassa, Unkarissa, Valko-Venäjällä tai Venäjällä, omavastuu on varkausvahingoissa 
aina 40 % korvattavan vahingon määrästä, kuitenkin vähintään perusomavastuu nelinkertaisena.
Ulkomaan vastuuvakuutus on voimassa Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolisissa Vihreän kortin sopimusmaissa lukuun ottamatta 
Irania, Israelia, Marokkoa ja Tunisiaa.
Lunastusetu ei ole voimassa kilpailussa tai käytettäessä ajoneuvoa moottoriradalla tai ajo- tai nopeusharjoittelussa
muulla alueella tai tieosuudella. Rajoitus ei koske:
• ajokortin hankkimiseen liittyvää ajoharjoittelua muulla alueella kuin moottoriradalla
• ennakoivan ajon (EAK) tai muun vastaavan, osallistujille etukäteen ilmoitetun koulutusohjelman mukaista ohjattua harjoittelua, kun 
kouluttaja on hyväksytty kouluttajaksi em. koulutusohjelmaan ja vahinko sattuu koulutusohjelman mukaisessa harjoitteessa.

Lähitapiola E 70 % 70 % 200,00 € 598,58 € 571,64 € K K E K K K K K K K E K E
K (Sovittava 

erikseen)

Hinauspalvelun voimassaoloa perusvakuutuksessa ei saanut suoraan selville, mutta lisäämällä autopalveluvakuutuksen (mukana 
hinnassa) hinaus ja matkankeskeytysvakuutuskin on voimassa. Vakuutus on voimassa kaikkialla Euroopassa ja
sen ulkopuolisissa vihreän kortin sopimusmaissa, ellei voimassaoloalueesta ole vakuutuskirjassa tai vakuutusturvan kohdalla toisin 
mainittu. Ulkomaan vastuuvakuutus on voimassa Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolisissa Vihreän kortin sopimusmaissa lukuun 
ottamatta Irania, Israelia, Marokkoa ja Tunisiaa.
Kolarointivakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunutkäytettäessä ajoneuvoa moottoriradalla tai ajo- tai 
nopeusharjoittelussa muulla alueella tai tieosuudella. Edellä mainittu rajoitus ei koske liikenneopettajan antamaa ajo-oikeuden 
saamiseen liittyvää ajokoulutusta tai muuta vakuutusyhtiön kanssa etukäteen sovittua koulutusta.

Pohjantähti K 81 % 70 % 200,00 € 621,72 € 598,82 € K K E K K K K K K K E K E K

Missä vakuutusturva on voimassa?
Kaikkialla Euroopassa ja sen ulkopuolisissa Green Card -sopimusmaissa lukuun ottamatta Valko-Venäjää, Moldovaa ja Ukrainaa, 
Kosovoa, Kyproksen pohjoisosaa tai Vuoristo-Karabahia
Korvausta maksetaan kuitenkin vahingosta, joka aiheutuu osallistuttaessa ajo-opetusluvan saaneen liikenneopettajan tai TLL:n 68 §:ssä 
1 momentissa tarkoitetun opetus- ja harjoitusluvan saaneen henkilön antamaan ajo-opetukseen. Korvausta maksetaan myös 
vahingosta, joka aiheutuu osallistuttaessa liukkaan kelin ajoharjoitteluun sille tarkoitetulla ja valvotulla ajoharjoitteluradalla sekä 
Liikenneturvan ennakoivan ajon kouluttajakurssin (EAK) suorittaneen kouluttajan tai Suomen moottoripyöräkouluttajat ry:n kouluttajan 
antamaan ja valvomaan ennakoivan ajon ajo-opetukseen.

TAULUKKO ON SUUNTAA-ANTAVA VAKUUTUSTEN JA VAKUUTUSYHTIÖIDEN OSALTA. TAULUKON LAATIJA EI OTA MITÄÄN VASTUUTA TIETOJEN OIKEELLISUUDESTA.

 JOKAISEN ON SYYTÄ TARKISTAA OMAT TARPEENSA VAKUUTUKSEN SUHTEEN JA SELVITTÄÄ TODELLISET VAKUUTUSTURVAT VAKUUTUSEHDOISTA.

VAKUUTUSTEN HINNAT ON HAETTU VAKUUTUSYHTIÖIDEN VERKKOPALVELUSTA TEKIJÄN TIEDOILLA (TÄYDET BONUKSET)

JA VUODENAIKAHINNOITTELULLA (AJO-OIKEUS LÄPI VUODEN VOIMASSA).


