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Moottoriurheiluvakuutus 
Vakuutusta koskevat tiedot sisältävä 
asiakirja (IPID) 
Yhtiö: Allianz Global Corporate & Specialty 

Tuote: Kilpailunaikaiset 
onnettomuusvahingot 

Huomaa, että tämä asiakirja on suunniteltu luettavaksi yhdessä vakuutusehtojen, vakuutustarjouksen ja -sisällön 

asiakirjojen kanssa, eikä se sellaisenaan ole täydellinen luettelo vakuutuksen ehdoista. 

Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä? 

Tämä vakuutussopimus kattaa vakuutetun omaisuutta kilpailunaikaisia vahinkoja vastaan. 

Vakuutus korvaa ennakkoilmoituksen mukaisessa kilpailussa tai testissä tapahtuneet vahingot vakuutussopimuksen 

mukaisesti. 

Mitä vakuutus kattaa? 

Kilpailunaikaiset onnettomuusvahingot 

 Ajoneuvojen kilpailunaikaisia

onnettomuusvahinkoja, jotka ovat

syntyneet kilpailun, testauksen, aika-ajon,

rallin, mäkikisan tai muun autokilpailun

aikana.

 Kilpailuonnettomuudesta aiheutuneita

palovahinkoja.

 Muusta syystä kilpailun kuluessa

sattuneita palovahinkoja.

 Moottorille ja voimansiirrolle ja muille

eritellyille komponenteille aiheutuneita

vaurioita kilpailusta johtuen.

Mitä vakuutus ei kata? 

Tämä vakuutus ei kata seuraavia tai seuraavista 

syistä aiheutuneita vahinkoja: 

 Mitään fyysisiä loukkaantumisia millekään

kilpailutapahtuman osapuolelle riippumatta

siitä mikä sen on aiheuttanut.

 Tieliikenneonnettomuuksia tai vastaavia.

 Mitään toisen tai kolmannen osapuolen

vahinkoja.

 Menetystä ajoneuvon käyttämättömyydestä tai

käyttämättömyyden aiheuttamaa taloudellista

tappioita.

 Vahinkoja, jotka aiheutuvat ajoneuvon
iskeytymisestä tien pintaan tai tiessä olevaan
aukkoon tai muuhun vaurioon.

 Rutiinihajoamisia tai irtoamisia, jotka ovat
normaalisti korjattavissa normaalin välihuollon
yhteydessä.

Onko vakuutuksessa rajoitteita? 

! Vakuutus rajoittuu vakuutetun liiketoiminnan

kuvauksessa mainittuihin toimintoihin.

! Kattavuus on rajoitettu vakuutetun valitsemaan

vakuutusarvoon, josta vähennetään

vakuutuksen omavastuuosuus ennen

korvauksen maksamista.

! Kattavuus ei ulotu renkaisiin jos vahingon on

aiheuttanut jarrutus, renkaan puhkeaminen,

leikkautuminen tai murtuminen.



2 (2) 

Missä vakuutusturva on voimassa? 

 Hyväksytty vakuutus on voimassa kilpailun aikana missä tahansa maailmalla, kun paikka on ilmoitettu

vakuuttajalle ja vakuuttaja on sen hyväksynyt.

 Mitkä ovat velvoitteeni? 

• Sinun tulee pitää Allianz ajan tasalla kaikista yrityksesi olennaisista muutoksista, mukaan lukien, mutta ei

rajoittuen, liiketoiminnan kuvauksen muutokset, uusien yritysten tai omaisuuden hankkiminen ja muut

muutokset, jotka saattavat vaikuttaa vakuutussopimukseen.

• Sinun on tiedotettava Allianzia mahdollisimman pian vahingon johdosta, joka voi johtaa tämän vakuutuksen

mukaiseen korvausvaatimukseen.

Mihin ja kuinka maksan vakuutukseni? 

• Vakuutusmaksu suoritetaan vakuutusedustajan esittämän laskun perusteella.

• Vakuutusedustaja välittää vakuutusmaksut edelleen vakuuttajalle.

Milloin vakuutusturva alkaa ja päättyy? 

• Vakuutus alkaa ja päättyy vakuutusvahvistuksen mukaisin päivämäärin, ellei toisin ole sovittu.

Miten irtisanon sopimuksen? 

• Voit irtisanoa vakuutussopimuksen ottamalla yhteyttä vakuutusedustajaan viimeistään 24 tuntia ennen

vakuutuksen voimaanastumista.

• Jos irtisanominen tapahtuu vakuutuksen jo astuttua voimaan, sinulta saatetaan veloittaa koko vakuutusmaksu.




