
www.takuuvakuutus.fi

Toimimme johtavien kansainvälisten vakuutusyhtiöiden, 

Lloyd’s ja International Insurance Company of  Hannover SE, 

vakuutusedustajana.

Vakuutuksen myöntäjä:

International Insurance Company of Hannover SE

Vakuutusta välittää ja hallinnoi:

Katkiluodonkatu 8

24100 SALO

Puh. 020 746 3900

info@takuuvakuutus.fi

Finanssivalvonnan rekisteritunnus 446171

Suomen Takuuvakuutus

A I D O S T I  V A K U U T T A V A .

HALUAMME OLLA REILU KUMPPANI.
SAMAA ODOTAMME KUMPPANEILTAMME.

Vakuutustoiminnassa on kyse siitä, että joku ottaa vastatakseen

toista kohtaavan ennalta arvaamattoman vahingon tai muun

tapahtuman maksua vastaan.

Finanssivalvonta valvoo vakuutustoimintaa, koska

vakuutusmaksut kerätään etukäteen ja maksajien on voitava

varmistua siitä, että kerätyt vakuutusmaksut ovat

käytettävissä, jos vahinko sattuu.

Rallivakuutus Oy:n Suomessa edustamilla kansainvälisillä

vakuutusyhtiöillä on asianmukaiset toimiluvat Suomen

markkinoilla. Suomen Takuuvakuutus on osa Rallivakuutus Oy:n

toimintaa ja olemme rekisteröityneet Finanssivalvontaan.

Voit huoletta ja luottavaisin mielin olla

asiakkaamme. Taustamme ja samalla Sinun

taustasi on turvattu. Kannamme vastuumme

lupaustemme mukaisesti.

Pidätämme oikeuden muutoksiin. 2016

että voit pienentää ajoneuvon 
omistamisen taloudellista riskiä

TUTUSTU TEKNIIKKAVAKUUTUKSEEN…

?
Tiesitkö, 

Asiakkaaltamme:

”Haluan vielä painottaa, että olen ollut tyytyväinen 

Takuuvakuutuksen asenteeseen ja joustavuuteen, sekä 

korvauskäsittelijöiden henkilökohtaiseen otteeseen 

asian hoidossa. Arvostan näitä asioita suuresti ja voin 

lämpimästi suositella teitä muillekin.”

Asiakkaaltamme:

"Mielelläni otan tekniikkavakuutukselle jatkoa, kun on 

kaikki toiminut niin hyvin.”



Miksi hankkisin tekniikkavakuutuksen?

TURVAA TALOUTTASI  JA HANKI 

T E K N I I K K AVA K U U T U S
TURVAA TALOUTTASI  JA HANKI 

T E K N I I K K AVA K U U T U S

Esimerkkejä korvaamistamme 
äkillisistä  ja ennalta arvaamattomista rikkoutumisista: 

Suomen Takuuvakuutus
A I D O S T I  V A K U U T T A V A .  

Suomen Takuuvakuutus
A I D O S T I  V A K U U T T A V A .  

Huom! Jokainen rikkoutuminen käsitellään yksilöllisesti 

vakuutusehtoja noudattaen ja kokonaisuus ratkaisee 

korvattavuuden.

Kaikkien tuotteidemme maksimikorvaus on markkinoiden 

korkein. Meillä ei myöskään ole kertakorvauskattoa. Vain 

maksimikorvausehto vakuutusjakson aikana määrittelee 

suurimman mahdollisen kertakorvauksen. 

Kotisivuillamme on lisätietoa. 

Voit myös ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme

info@takuuvakuutus.fi

puh. 020 746 3900

TUTUSTU TUOTTEESEEN ENNEN OSTOPÄÄTÖSTÄ!

www.takuuvakuutus.fi

Voit valita eritasoisista kattavuuksista:

Tehdessäsi ostopäätöstä,

pyydä myyjältäsi vakuutus-

ehdot ja kattavuussisältö.

On tarkoitettu avustamaan ajoneuvosi korjauskuluissa.

On tarkoitettu käytetyille ajoneuvoille, joista tehdastakuu 

on päättynyt tai päättymässä. Saat sen myös tuontiautoon,  

pakettiautoon ja moottoripyörään.

Korvaa vakuutusehtojen mukaisia kuluja ajoneuvon 

ostohintaan asti, kuitenkin enintään 50.000 € *

Kattaa alkuperäisiä mekaanisia ja elektronisia 

komponentteja erillisen  kattavuusluettelon mukaisesti.

Kattaa äkillisten ja ennalta arvaamattomien rikkoutumisten 

korjauksia vakuutusehtojen mukaisesti.

ON LAAJA JA TODELLINEN TURVA ehtojen mukaisen 

rikkoutumisen sattuessa. Se ei kuitenkaan ole takuu ja on 

mahdollista, että jotain kuluja jää myös itsellesi.

Tuotteet
6 Tähden –vakuutus

5 Tähden –vakuutus

3 Tähden –vakuutus

1 Tähden –vakuutus *

Tuotteet
6 Tähden –vakuutus

5 Tähden –vakuutus

3 Tähden –vakuutus

1 Tähden –vakuutus *

Omavastuu on aina rikkoutumiskohtainen.

Kattavuussisältö on laaja.

Kelpoisuusehdot ovat laajat.

Kaikki kuutiotilavuudet ovat sallittuja.

Tekniikkavakuutuksemme voivat olla jopa ilman 

kilometrirajoitusta.*

Ajoneuvo  on huollettava valmistajan suositusten mukaisesti.

Ajoneuvoa ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin.

* 1 Tähden –vakuutus poikkeaa muista tuotteista. 

Maksimikorvaus voi olla enintään 10.000 €, omavastuu on 

aina 500 € sekä kesto on aina 12 kk/15.000 km.

Omavastuu on aina rikkoutumiskohtainen.

Kattavuussisältö on laaja.

Kelpoisuusehdot ovat laajat.

Kaikki kuutiotilavuudet ovat sallittuja.

Tekniikkavakuutuksemme voivat olla jopa ilman 

kilometrirajoitusta.*

Ajoneuvo  on huollettava valmistajan suositusten mukaisesti.

Ajoneuvoa ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin.

* 1 Tähden –vakuutus poikkeaa muista tuotteista. 

Maksimikorvaus voi olla enintään 10.000 €, omavastuu on 

aina 500 € sekä kesto on aina 12 kk/15.000 km.

Omavastuut
0 €/100 €/250 €/350 €

500 € *

Omavastuut
0 €/100 €/250 €/350 €

500 € *

Kestot
6 kk

12 kk

24 kk

12 kk/15.000 km *

Kestot
6 kk

12 kk

24 kk

12 kk/15.000 km *

… Tekniikkavakuutus

Esimerkki 1. Oire: Moottori sammui varoittamatta. Polttoaineen 

korkeapainepumppu rikkoutunut. Maksetut korvaukset 1570 €.

Esimerkki 5. Oire: Vaihteisto vikatilassa. Vaihteiston öljyn seassa oli metallia 

ja kytkimen kitkapaloja. Vaihdettu vaihteisto. 

Maksetut korvaukset 7250 €. 

Esimerkki 2. Oire: Nelivedon jakovaihteisto rikkoutunut. Jakovaihteisto 

vaihdettu uuteen. Maksetut korvaukset 7132 €.

Esimerkki 6. Oire: Täydellinen moottorin tuhoutuminen nokkaketjun 

katkeamisesta johtuen. Hankittu vaihtomoottori. 

Maksetut korvaukset 4886 €.

Esimerkki 3. Oire: Hylätty katsastuksessa. Etujousi mennyt poikki 

materiaalin äkillisen pettämisen vuoksi. Etujousen vaihto. 

Maksetut korvaukset 312 €.

Esimerkki 4. Oire: Moottori käynyt vain kolmella sylinterillä. Vika 

sytytyspuolassa. Maksetut korvaukset 239 €.

Esimerkki 7. Oire: Taajamanopeudella ajoneuvo alkoi ravistaa voimakkaasti. 

Haldex-kytkin rikkoutunut. Maksetut korvaukset 1119 €.

Ajoneuvot rikkoutuvat ja korjaaminen on kallista!

Se pienentää taloudellista riskiä. En joudu maksamaan

korjausta itse, jos ajoneuvoni rikkoutuu vakuutusehtojen

tarkoittamalla tavalla.

Ilman tekniikkavakuutusta joudun maksamaan

ajoneuvoni korjaukset aina itse. Korjauskulut voivat

pahimmillaan olla tuhansia euroja.

Tekniikkavakuutus on voimassa Suomen lisäksi myös

kaikissa muissa EU-maissa alle 60 vrk:n yksityismatkalla.


