Vakuutuksen voimassaoloalue

Shareit-Turvan vakuutusehdot

Vakuutus on voimassa Suomessa. Jos ajoneuvon
käyttöönsä vuokrannut henkilö on vienyt ajoneuvon ulkomaille ilman omistajan lupaa ja vuokraus
tapahtuu vähintään jäsentasoluokituksella 3, vakuutus on sovitun vuokrausajan voimassa myös
niissä maissa, joissa Ifin Liikennevakuutus on voimassa.

voimassa alkaen 7.5.2018

Vakuutuksen kohde
Shareit Turva -vakuutuksen kohteena voi olla
Ifissä liikennevakuutettu, Suomessa yksityiseen
käyttöön rekisteröity yksityishenkilön omistama tai
osamaksusopimuksen perusteella hallitsema henkilö- tai pakettiauto, matkailuauto- tai -vaunu tai
henkilö- tai pakettiauton vetämä peräkärry, joka
on annettu tilapäisesti vuokralle vertaisvuokrauksena Shareit Blox Car vertaisvuokrauspalvelussa.

Vakuutuksen myöntäminen
Vakuutushakemus tehdään ja vakuutus myönnetään Shareit Blox Car vertaisvuokrauspalvelussa.
Ifillä on oikeus päättää siitä, millä edellytyksillä se
myöntää vakuutuksen. Vakuutuksen myöntämisen
ja kattavuuden edellytyksenä on, että vuokraustapahtuma täyttää siltä kulloinkin vaadittavan jäsentason vaatimukset.

Vakuutuksenottaja ja vakuutettu
Shareit-Turvan Vakuutuksenottaja on ajoneuvon
omistaja tai haltija.
Ajoneuvon käyttöönsä vuokrannut henkilö ja
Shareit Blox Car vertaisvuokrauspalvelu eivät ole
Shareit-Turvan vakuutuksenottajana tai vakuutettuna.

Vakuutusmaksu ja sen maksaminen
Vakuutusmaksu on vuokrauspäiväkohtainen ja se
peritään toteutuneelta vuokrausajalta. Jos sovittu
vuokrausaika ylittyy, vakuutusmaksua peritään
myös ylityksen ajalta, kuitenkin enintään 30 päivää sovitun vuokrausajan päättymisestä.

Vakuutuksen voimassaoloaika
Shareit Turva -vakuutus on määräaikainen vakuutus, joka on voimassa niiden vertaisvuokrausten
aikana, joihin se myönnetään.Vakuutussopimus
syntyy, kun ajoneuvon omistaja ilmoittaa hyväksyvänsä yksittäisen vuokrauksen, johon hän halua
ottaa Shareit Turva -vakuutuksen ja sen voimassaolo alkaa, kun kyseinen yksittäinen vuokraus alkaa. Vakuutussopimus ja sen voimassaoloaika
päättyvät, kun yksittäinen vuokraus on päättynyt.

Shareit Blox Car vertaisvuokrauspalvelu pidättää
vakuutusmaksun vakuutuksenottajalle maksettavasta vuokrasta ja tilittää sen vakuutuksenottajan
puolesta Ifille. Jos ajoneuvon vuokrauksesta maksettava korvaus ei riitä vakuutusmaksun maksamiseen, vakuutuksenottaja on velvollinen huolehtimaan ylimenevän osan maksamisesta Ifille.

Jos sovittu vuokrausaika ylittyy, vakuutus on voimassa todellisen vuokrausajan, kuitenkin enintään
30 päivää sovitun vuokrausajan päättymisestä.

Shareit-Turva
Shareit-Turva -vakuutus sisältää:





Vakuutus on voimassa myös Shareit Blox Car vertaisvuokrauspalvelun tai sen alihankkijan toteuttaman ajoneuvon vuokraukseen välittömästi liittyvän
ajoneuvon viennin tai palautuksen aikana omistajalta/haltijalta vuokraajalle ja takaisin omistajalle/haltijalle tai heidän osoittamaansa paikkaan
Suomessa.
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Liikennevakuutuksen bonusturvan
Kaskovakuutuksen bonusturvan
Kaskovakuutuksen omavastuuturvan
Petosturvan (sen erityisedellytysten täyttyessä)
Väärinkäytösturvan (sen erityisedellytysten täyttyessä).

Shareit-Turvan vakuutusturvat

erotusta. Vahingon määrää laskettaessa liikennevakuutuksen vuosimaksuna kuluvalta ja tulevilta
vakuutuskausilta pidetään sitä vuosimaksua, joka
vakuutuksella on vahinkohetkellä.

Vakuutusturvat, jotka voivat sisältyvät Shareit-Turvaan, on kerrottu tässä ehtokohdassa.
Liikennevakuutuksen bonusturva, Kaskovakuutuksen bonusturva ja Kaskovakuutuksen omavastuuturva voivat sisältyä siihen vain, kun kyseinen
vuokraus tapahtuu vähintään jäsentasoluokituksella 2.

Ajoneuvon vuokranneen henkilön vahingosta
maksama vuokrauksen ehtojen mukainen omavastuu vähennetään korvauksen määrästä. Jos
korvaus maksetaan rahakorvauksena vakuutuksenottajalle, sen enimmäismäärä on 1000 euroa

Väärinkäytösturva ja Petosturva voivat sisältyvä
siihen vain silloin, kun kyseinen vuokraus tapahtuu vähintään jäsentasoluokituksella 3.

Kaskovakuutuksen bonusturva
Turva varmistaa sen, että ajoneuvolla Ifissä olevan kaskovakuutuksen bonus ei Ifissä alene,
vaikka vakuutetulle sille sattuisi kaskovakuutuksesta korvattava vahinko.

Liikennevakuutuksen bonusturva
Turvasta korvataan liikennevakuutuksen bonusmenetyksen muodossa syntynyttä vahinkoa, joka
on aiheutunut siitä, että vakuutetulla ajoneuvolla
on aiheutettu liikennevahinko ja sen liikennevakuutuksen bonus sen vuoksi alenee. Korvausta ei
makseta, jos tuolloin voimassa olevan liikennevakuutuksen bonusalennusprosentti ei laske kysymyksessä olevan liikennevahingon korvaamisen
seurauksena.

Kaskovakuutuksen omavastuuturva
Jos ajoneuvoa on kohdannut sillä Ifissä olevasta
kaskovakuutuksesta korvattava vahinko, sen
omavastuu on enintään 200 euroa.
Omavastuu alennetaan vain, kun kaskovahingosta korvattavan vahingon määrä ylittää vuokrauksen ehtojen mukaisen vuokraajan omavastuun aiheuttamastaan vahingosta ja sen suuruudeksi on vuokrauksen ehdoissa sovittu vähintään
700 euroa.

Korvaus käytetään ensisijaisesti liikennevakuutuksesta maksetun korvauksen takaisin maksuun
Ifille bonuksen palauttamiseksi. Jos liikennevahingosta aiheutuneen vahingon määrä kuitenkin ylittää bonusmenetyksestä aiheutuvan vahingon
määrän, voidaan se vaihtoehtoisesti maksaa rahakorvauksena vakuutuksenottajalle. Ifillä on oikeus valita korvauksen suorittamistapa.

Vuokraajan maksama vuokrauksen ehtojen mukainen omavastuu vahingosta käytetään Ifin korvaaman vahingon vähennykseksi. Tällöin vakuutuskorvauksesta ei vähennetä kaskovakuutuksen
omavastuuta.

Maksettaessa rahakorvaus vakuutuksenottajalle
vahingon määrä lasketaan ajoneuvolla Ifissä vahinkohetkellä olevan vakuutuksen vuosimaksun ja
Ifin liikennevakuutuksen bonussääntöjen perusteella. Silloin vahingon määrä lasketaan vertaamalla keskenään 1) vakuutusmaksua sillä bonustasolla, joka vakuutuksella olisi seuraavilla vakuutuskausilla ilman liikennevahinkoa ja 2) vakuutusmaksua, joka vakuutuksella olisi seuraavilla vakuutuskausilla ottaen huomioon tapahtunut liikennevahinko. Vahingon määränä pidetään niiden

Oikeusturvavakuutukseen sovelletaan kuitenkin
Kaskovakuutuksen vakuutuskirjalla kerrottua omavastuuta.
Petosturva
Turvasta maksetaan korvausta, jos Ifissä kaskovakuutetun ajoneuvon vuokraaja ei palauta ajoneuvoa sovitun vuokra-ajan päätyttyä, eikä sitä
saada palautettua omistajalle 30 päivän kuluessa
vuokra-ajan päättymisestä.

If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike
Y-tunnus 1602149-8
If Skadeförsäkring AB (publ)
10680 Tukholma, Ruotsi
Org. nr. 516401-8102

Sivu 2

Korvauksen maksamisen edellytyksenä on, että
ajoneuvon vuokraaja on tahallaan jättänyt palauttamatta ajoneuvon tarkoituksenaan jatkaa sen
käyttämistä ilman lupaa, myydäkseen ajoneuvon
luvatta tai kavaltaakseen sen itselleen, purkaakseen tai hävittääkseen sen tai muussa petollisessa tai kavallustarkoituksessa. Lisäksi edellytetään, että poliisille ja Ifille on tehty viipymättä kirjallinen ilmoitus vahingosta.

ajoneuvolle hinauksen Ifin hinauspalvelusta 010
19 18 40.
Jos vakuutuksenottaja ei välittömästi vahingon jälkeen itse tee Ifille vahinkoilmoitusta vahingosta,
ajoneuvon vuokraaja voi vakuutuksenottajan puolesta:


ilmoittaa Ifille ajoneuvolla toiselle osapuolelle aiheutetusta liikennevahingosta vastapuolen vahinkokäsittelyn aloittamiseksi
Ifissä
 ilmoittaa vuokraamalleen ajoneuvolle sattuneista vahingoista Ifille vahinkokäsittelyn aloittamiseksi Ifissä.
Jos if antaa vahingon jälkeen toimenpideohjeita,
on niitä aina ehdottomasti noudatettava.

Petosturvan vahinkojen korvaamisessa noudatetaan niitä Ifin Kaskovakuutusehtoja (Kaskovakuutusehtojen kohta 6), joita sovelletaan ajoneuvossa
vahinkohetkellä voimassa olevaan kaskovakuutukseen.
Petosturvasta maksettavan korvauksen enimmäismäärä on 40.000 euroa.

Vuokraaja ei saa ryhtyä itse korjaamaan eikä ilman Ifin lupaa korjauttamaan ajoneuvoa.

Väärinkäytösturva
Turva varmistaa sen, että ajoneuvolla Ifissä olevan kaskovakuutuksen perusteella maksettavia
korvauksia ei alenneta sen perusteella, että vahinko aiheutunut:





Vuokraaja ei voi tehdä vakuutusyhtiön kanssa kertakorvaussopimusta tai muuta sopimusta, joka voi
aiheuttaa menetyksiä ajoneuvon omistajalle tai
haltijalle.

ajoneuvon kuljettajan alkoholin tai huumaavan aineiden vaikutuksen alaisuudesta
ajoneuvon kuljettajan törkeästä huolimattomuudesta
ajoneuvon kuljettajan laiminlyötyä vakuutuksen suojeluohjeita.

Ajoneuvon vahinkojen korvaamisessa noudatetaan Ifin normaalia vahingonhoitoprosessia ja käytetään Ifin sopimuskumppaneita.

Toiminta vahinkotilanteessa
Vuokraajan ja vakuutuksenottajan tulee aina ilmoittaa välittömästi Ifille ajoneuvolle sattuneesta
vahingosta. Jos ajoneuvoa ei palauteta sovittuna
aikana, on siitä viipymättä ilmoitettava Ifille ja Shareit Blox Carille. Näiden velvollisuuksien laiminlyönti voi johtaa korvauksen alentamiseen tai epäämiseen.
Jos ajoneuvolla on Ifissä hinauskulut kattava kaskovakuutus, voi vuokraaja vakuutuksenottajan
puolesta tilata ajokelvottomaksi vaurioituneelle
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