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VAKUUTUSSOPIMUKSEN SISÄLTÖ
Ryhmävakuutussopimuksen sisältö määräytyy vakuutuskirjan, näiden va-
kuutuskohtaisten ja Yleisten ryhmävakuutusehtojen ehtojen mukaan.
Jos niissä on toisistaan poikkeavia ehtoja, sovelletaan ensisijaisesti vakuu-
tuskirjan ehtoja, sitten vakuutuskohtaisia ehtoja ja viimeisenä yleisiä va-
kuutusehtoja.

1. VAKUUTUKSENOTTAJA
Vakuutuksenottaja on Autoliitto Ry (jäljempänä: ”Autoliitto”) ja vakuu-
tuksen myöntää Tryg Forsikring A/S. Vakuutusasiamies on mySafety Oy:n 
(jäljempänä: ”mySafety”).

2. VAKUUTETTU ELI HENKILÖ, JOTA VAKUUTUS KOSKEE 
Vakuutettuja ovat Autoliiton Premium- ja ePremium jäsenet. Vakuutetun 
vakinaisen asuinpaikan on oltava vakuutussopimuksen allekirjoitushetkellä 
väestötietorekisterin mukaan Suomessa. Jäljempänä ”vakuutettu” tarkoit-
taa ainoastaan kyseisiä henkilöitä.

3. VAKUUTUSTURVAN VOIMASSAOLOAIKA
Vakuutus on voimassa vakuutuskirjassa mainitun vakuutuskauden kerral-
laan.
Vakuutusturva alkaa yksittäisen vakuutetun osalta, kun henkilö liittyy Au-
toliiton Premium- tai ePremium jäseneksi. Vakuutusturva päättyy yksittäi-
sen vakuutetun osalta, kun vakuutetun sopimus Premium- tai ePremium 
jäsenyydestä Autoliiton kanssa päättyy, taikka kun vakuutussopimus Auto-
liiton ja vakuutuksenantajan välillä päättyy.

4. VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE
Vakuutus on voimassa kaikissa Vihreä kortti -järjestelmään kuuluvissa Eu-
roopan maissa ja niiden välillä matkustettaessa.

5. VAKUUTUSTURVAN SISÄLTÖ
5.1 Omavastuuosuuden alentaminen vakuutetun omistamalle tai hal-
litsemalle ajoneuvolle tapahtuvien vahinkojen yhteydessä.
Vakuutuksesta korvataan maksettu omavastuuosuus varkauden, tulipalon, 
konerikon tai muun äkillisen ja ennalta-arvaamattoman tapahtuman yh-
teydessä.
5.1.1 Vakuutettu kohde
Vakuutus koskee yhtä mySafetyn rekisteriin ilmoitettua, yksityiskäytössä 
olevaa henkilöautoa, pakettiautoa tai moottoripyörää, jonka rekisteriot-
teeseen vakuutettu on kirjattu omistajaksi tai haltijaksi, ja joka painaa 
enintään 3 500 kg.
5.1.2 Korvausta koskevat säännöt
Vakuutuksesta maksetaan korvaus, kun vapaaehtoisen autovakuutuksen 
myöntänyt yhtiö on määritellyt vahingon muuksi kuin kiveniskemän ai-
heuttamaksi tuulilasivahingoksi tai autopalveluvahingoksi, maksanut kor-
vauksen ja vakuutettu on maksanut omavastuuosuuden. 
Jos vahingon aiheuttamat kustannukset ovat omavastuuta pienemmät, 
korvausta ei makseta.
5.1.3 Korvauksen määrä
Vakuutuksesta korvataan omavastuun summa, kuitenkin enintään 600 € 
vakuutettua kohden kullakin vakuutuskaudella (12 kk).
5.2 Omavastuun alentaminen vuokra-autolle tapahtuneista vahin-
goista ulkomailla
Vakuutuksesta korvataan omavastuuosuus vuokra-autolle tapahtuneesta 
vahingosta, jonka vuokranantajan vakuutusyhtiö on käsitellyt.
5.2.1 Vakuutettu kohde
Vakuutus koskee henkilöautoa, joka on vuokrattu ulkomailla valtuutetulta 
vuokranantajalta enintään 60 vuorokaudeksi. Katso kohta 4. Vakuutuksen 
voimassaoloalue. Vuokra-auton kuljettajan on oltava vakuutettu tai tämän 
kanssa vakituisesti samassa osoitteessa asuva perheenjäsen. Kuljettajan on 
oltava merkittynä vuokrasopimukseen.
5.2.2 Korvausta koskevat säännöt
Vakuutuksesta maksetaan korvaus, kun vuokranantajan ajoneuvovakuu-
tuksen myöntänyt yhtiö on käsitellyt vahingon, maksanut korvauksen ja 

vakuutettu on maksanut omavastuuosuuden. Jos vahingon aiheuttamat 
kustannukset ovat vuokra-autovakuutuksen omavastuuta pienemmät, 
korvausta ei makseta.
5.2.3 Korvauksen määrä
Vakuutuksesta korvataan omavastuun summa, kuitenkin enintään 1 000 € 
vakuutettua kohden kullakin vakuutuskaudella (12 kk).

6. ERITYISET RAJOITUKSET
6.1 Omavastuuosuuden alentaminen vakuutetun omistamalle tai hal-
litsemalle ajoneuvolle tapahtuvien vahinkojen yhteydessä
Vakuutus ei kata kiveniskemän aiheuttamia tuulilasivahinkoja tai vahinko-
ja, jotka korvataan ajoneuvovakuutuksen autopalveluvakuutuksesta.
6.2 Omavastuun alentaminen vuokra-autolle tapahtuneista vahin-
goista ulkomailla
Vakuutus ei koske
 – Suomessa vuokrattavia autoja
 – yli 10 vuotta vanhoja vuokra-autoja
 – vuokrattavia urheilu-, erikois- tai elämysautoja, kuten limusiineja ja 

maastoajoon tarkoitettuja ajoneuvoja.

7. KORVAUSRAJOITUKSET
Vakuutus ei koske
 – asuntoautoja, perävaunuja ja asuntovaunuja tai ajoneuvoja, jotka pai-

navat yli 3 500 kg
 – ammattiliikenteen ajoneuvoja, kuten takseja, pakettiautoja, autokou-

luautoja, sotilasajoneuvoja tai hälytysajoneuvoja
 – yritysleasingajoneuvoja tai kaupallisessa käytössä olevia ajoneuvoja
 – testattavia ajoneuvoja, kilpa-ajoissa tai niihin harjoiteltaessa käytettäviä 

ajoneuvoja tai maastoajossa käytettäviä ajoneuvoja
 – vahinkoja, jotka liittyvät sotaan tai kriisitilanteeseen verrattavaan ta-

pahtumaan tai jotka suoraan tai epäsuorasti aiheutuvat atomi- tai ydi-
nonnettomuudesta.

8. OMAVASTUU
Vakuutus on voimassa ilman omavastuuta.

9. VAHINKOILMOITUS
Vahinkoilmoitus on tehtävä viipymättä sen jälkeen, kun vakuutettu on saa-
nut tiedon vahingosta, tai joka tapauksessa välittömästi sen jälkeen, kun 
vakuutettu on saanut vapaaehtoisen autovakuutuksen myöntäneeltä yhti-
öltä korvauspäätöksen omavastuuosuutta koskevine tietoineen.
Vahinkoilmoituksen voi tehdä osoitteessa www.mysafety.fi tai sen voi 
pyytää puhelimitse numerosta  09 4270 4000. Täytetty vahinkoilmoitus 
liitetietoineen tulee lähettää osoitteeseen mySafety Oy, PL 5360, 00511 
Helsinki.
Yhteystiedot vahingon sattuessa:
Asiakaspalvelu: 09 4270 4000,
Hätäpäivystys: 0800 159 159
Sähköposti: info@mysafety.fi
www.mysafety.fi

10. VIRHEELLISET TAI PUUTTEELLISET TIEDOT JA VAKUUTUSTAPAH-
TUMAN AIHEUTTAMINEN 
Jos vakuutettu hakee korvausta vilpillisessä tarkoituksessa, antaa vääriä 
tietoja, jättää antamatta tietoja tai salaa korvauksen arvioinnin kannalta 
merkityksellisiä tietoja tai laiminlyö vakuutussopimuksen ehtojen mukaisia 
velvollisuuksiaan, korvausta voidaan alentaa olosuhteisiin nähden kohtuul-
lisesti. Sama koskee vahinkoja, jotka aiheutuvat vakuutetun törkeästä huo-
limattomuudesta tai tahallisesta toiminnasta. Vakuutettuun rinnastetaan 
henkilö, joka on vakuutetun suostumuksella ottanut vakuutetun kohteen 
haltuunsa, sekä avo- tai aviopuoliso ja muu perheenjäsen. Vahinkoilmoi-
tuksen yhteydessä on annettava kaikki vakuutusasian kannalta merkityk-
selliset tiedot.



11. VAKUUTUKSENANTAJAN EDUSTAJA JA ASIAMIES
Vakuutusasiamies on mySafety Oy, yhtiön Y-tunnus on 2146117-2 ja osoite 
Teollisuuskatu 21, 00510 Helsinki, asiakaspalvelu 09 4270 4000, sähkö-
postiosoite: info@mysafety.fi. MySafety Oy on rekisteröity Finanssival-
vonnan vakuutusedustajarekisteriin. Rekisteröinnin voi tarkistaa virastosta.
Finanssivalvonta valvoo vakuutuksenantajan ja vakuutusasiamiehen toi-
mintaa Suomen markkinoilla.

12. VAKUUTUKSENANTAJA
Tryg Forsikring A/S, Erhvervsstyrelsen, CVR-tunnus 24260 666, Klausdals-
brovej 601, DK-2750 Ballerup, Tanska.
Tryg forsikring A/S:ia valvoo Tanskan Finanstilsynet.
Vakuutuksenantajaa edustaa Suomessa mySafety Oy.


