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1 Vakuutuksen myöntämisperusteet
Yritykselle, jonka kaupparekisteriin ilmoitettuun toi-
mintaan kuuluu moottoriajoneuvokauppa tai muu ajo-
neuvokauppa, voidaan myöntää liikennevakuutuslain 
mukainen liikennevakuutus ryhmävakuutuksena, kun 
ajoneuvokaupan osuus kirjanpitoasetuksen (1339/97) 
mukaisesta yrityksen tuloslaskelmasta ilmenevästä 
liikevaihdosta on yli 50 % ja vähintään miljoona euroa.

2 Vakuutuksen voimassaoloalue ja sisältö

2.1 Voimassaoloalue
Ryhmäliikennevakuutus on voimassa kaikissa Euroopan 
talousalueeseen (ETA) kuuluvissa valtioissa. Vihreän 
kortin yleissopimukseen liittyneissä ETA-valtioiden 
ulkopuolisissa valtioissa liikennevakuutus on voimas-
sa vastuuvakuutuksena vakuutuslaitoksen antaman 
vihreän kortin perusteella, tai ilman vihreää korttia, 
kun sellainen ei ole välttämätön. Näissä valtioissa sat-
tuneen liikennevahingon korvaus määräytyy vahingon 
sattumismaan lainsäädännön mukaan.

Koenumerokilpien ja siirtoluvan käytön osalta ryhmälii-
kennevakuutuksen voimassaoloalue rajoittuu Suomeen, 
Ruotsiin, Norjaan ja Tanskaan.

2.2 Sisältö
Ryhmäliikennevakuutuksesta korvataan moottori-
ajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä Suomessa 
aiheutunut henkilö- ja omaisuusvahinko sen mukaan 
kuin liikennevakuutuslaissa säädetään.

Vakuutuksesta korvataan Euroopan talousalueen 
kansalaisille myös sellainen liikennevahinko, joka on 
sattunut läpikuljettavalla alueella muussa kuin vihreä 
kortti -järjestelmään kuuluvassa valtiossa, kun kysy-
mys on välittömästä matkasta Euroopan talousalu-
een valtiosta toiseen Euroopan talousalueen valtioon.

Vakuutus kattaa sen Euroopan talousalueen valtion 
lainsäädännön mukaisen vakuutusturvan, jossa vahin-
ko sattui, tai Suomen liikennevakuutuslain mukaisen 
vakuutusturvan, jos se on ensiksi mainittua vakuutus-
turvaa parempi.
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Jos Suomen liikennevakuutuslain mukaan vakuutetun 
ajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutunut 
henkilövahinko sattuu muussa Euroopan talousalueen 
valtiossa kuin Suomessa, sovellettava laki ratkaistaan 
lainvalintaa koskevien säännösten nojalla. Suomess a 
asuva vahinkoa kärsinyt voi kuitenkin tällaisessa 
tapauksessa valita, että henkilövahinko korvataan 
Suomen lain mukaan.

3 Ryhmäliikennevakuutuksen kohde
Ryhmäliikennevakuutuksen kohteena ovat
• vakuutuksenottajan myynti- ja esittelytarkoituk-

sessa omistamat ajoneuvot
• vakuutuksenottajan pysyvään hallintaan myynti- 

ja esittelytarkoituksessa siirtyneet ajoneuvot, kun 
ajoneuvon omistaja on maahantuoja, rahoitusyh-
tiö tai muu yritys, jolla on ryhmäliikennevakuutus

• vakuutuksenottajan palveluksessa olevan henkilön, 
jonka työtehtävät liittyvät välittömästi maksu-
perusteena olevan liikevaihdon muodostumiseen, 
jatkuvaan käyttöön myyntivarastosta luovutettu 
ajoneuvo

• väliaikaisesti muulle henkilölle myyntivarastosta 
luovutettu ajoneuvo huollon, korjauksen tai osta-
mansa uuden ajoneuvon myyntitoimituksen ajaksi 

• vakuutuksenottajan nimiin rekisteröidyt ja vakuu-
tuksenantajalle ilmoitetut koenumerokilvet, joita 
käytetään myynti- ja esittelytarkoituksessa ja 
jotka vakuutuksenantaja on hyväksynyt ryhmälii-
kennevakuutukseen

• Suomessa myytäväksi tarkoitetut ajoneuvot, joita 
vakuutuksenottaja käyttää esittelykäytössä auto-
verolain 41 §:n mukaisesti ajoneuvolaissa tarkoite-
tulla siirtoluvalla, jonka vakuutuksena käytetään 
ryhmäliikennevakuutusta.

Ryhmäliikennevakuutuksen kohteena ei ole
• yrityksen käyttöomaisuuteen kuuluva yrityksen 

omassa käytössä oleva moottoriajoneuvo, kuten 
esimerkiksi autokoulu-, hinaus- tai huoltoauto

• ilman kuljettajaa vuokrattava tai lainattu ajoneuvo
• ajoneuvo, joka on varattu lainaus- tai vuokraus-

käyttöön
• ajoneuvo, joka on annettu toisen moottoriajo-

neuvokauppaa harjoittavan yrityksen hallintaan 
myyntitarkoituksessa, vaikka ajoneuvoa ei ole 
rekisteröity tämän toisen yrityksen nimiin

• sellaiset koenumerokilvet, joiden koenumerotodis-
tus ei ole voimassa

• Suomessa myytäväksi tarkoitettu ajoneuvo, jota 
käytetään esittelykäytössä autoverolain 41 §:n 
mukaisesti ja jolla on voimassa oleva rekisteröinti 
Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa

• sellainen autoverolain 41 §:n mukaisessa esittely-
käytössä oleva ajoneuvo, jonka omistus tai hallin-
taoikeus on siirtynyt vakuutuksenottajalta uudelle 
omistajalle tai haltijalle.

4 Tiedonantovelvollisuus ja 
vakuutussopimuksen syntyminen

4.1 Vakuutuksenottajan tiedonantovelvollisuus 
ennen vakuutussopimuksen tekemistä

Vakuutuksenottajan tulee ennen vakuutuksen tekemis-
tä antaa oikeat ja täydelliset vastaukset LähiTapiolan 
tai sen edustajan esittämiin kysymyksiin, joilla voi olla 
merkitystä LähiTapiolan vastuun arvioimisen kannalta. 
LähiTapiolalla on oikeus purkaa sopimus, mikäli sille on 
annettu tarkoituksellisesti vääriä tietoja. 

Vakuutuksenottajan tulee lisäksi vakuutuksen voi-
massaoloaikana ilman aiheetonta viivytystä oikaista 
LähiTapiolalle antamansa vääriksi tai puutteellisiksi 
havaitsemansa tiedot.

4.2 Muuttuneet olosuhteet vakuutuskauden 
aikana

Vakuutuksenottajan tulee ilmoittaa viipymättä Lä-
hiTapiolalle vakuutussopimusta solmittaessa ilmoi-
tetuissa olosuhteissa tai sopimukseen tai vakuutus-
luetteloon merkityssä asiantilassa vakuutuskauden 
aikana tapahtuneesta muutoksesta. Vakuutuksenot-
tajan on ilmoitettava tällaisesta muutoksesta Lähi-
Tapiolalle viimeistään muutosta seuraavan vakuutus-
maksun suorittamisen yhteydessä.

4.3 Vakuutussopimuksen syntyminen
Vakuutussopimus alkaa, kun molemmat sopijapuolet 
ovat sen hyväksyneet. Vastuun alkamisesta voidaan 
sopia erikseen.

5 LähiTapiolan vastuun alkaminen ja 
päättyminen

5.1 LähiTapiolan vastuun alkaminen
LähiTapiolan vastuu moottoriajoneuvon liikenteeseen 
käyttämisestä alkaa
• aikaisintaan vakuutussopimuksessa määriteltynä 

ajankohtana
• ajoneuvon siirryttyä vakuutuksenottajan omistuk-

seen tai pysyvään hallintaan, silloin kun ajoneu-
von omistajana on maahantuoja, rahoitusyhtiö tai 
muu yritys, jolla on ryhmäliikennevakuutus

• kun ajoneuvon hallinta on palautunut vakuutuk-
senottajalle. Hallinnan katsotaan palautuneen 
vakuutuksenottajalle, kun ajoneuvo on palautettu 
vakuutuksenottajan määräämään paikkaan tai 
vakuutuksenottajan edustajan hallintaan

• kun vakuutuksenottajan omistukseen tai pysyvään 
hallintaan on siirtynyt autoverolain 41 § mukaisesti 
esittelykäytössä oleva ajoneuvo, josta on tehty 
ilmoitus ajoneuvoliikennerekisteriin siirtolupaa 
haettaessa.

5.2 LähiTapiolan vastuun päättyminen
LähiTapiolan vastuu päättyy, kun vakuutettu ajoneu-
vo siirtyy uudelle omistajalle tai haltijalle. Vakuutuk-
sesta korvataan kuitenkin ne vahingot, jotka ovat 
sattuneet seitsemän päivän aikana omistusoikeuden 
siirtymisestä tai ajoneuvon hallinnan vaihtumisesta, 
jollei ajoneuvon uusi omistaja tai haltija ole ottanut 
vakuutusta mainitun ajan kuluessa. LähiTapiolan vas-
tuuseen liikennevahingosta päättyneen vakuutuksen 
perusteella sovelletaan määräaikalakia.
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LähiTapiolan vastuu päättyy, kun ajoneuvon, jota käy-
tetään esittelykäytössä autoverolain 41 §:n mukaises-
ti, omistus- tai hallintaoikeus siirtyy uudelle omistajal-
le tai haltijalle.

5.3 Rekisteröinnin muutosilmoituksen vaikutus 
vastuuseen

Jos ajoneuvoliikennerekisteriin merkityn ajoneuvon 
omistus- tai hallintaoikeuden siirtymisestä vakuutuk-
senottajalle ei ole tehty ilmoitusta ajoneuvoliiken-
nerekisteriin seitsemän päivän kuluessa muutoksen 
tapahtumisesta, LähiTapiolan vastuu lakkaa sanotun 
määräajan päättyessä. Jos muutosilmoitus ajoneuvo-
liikennerekisteriin tehdään myöhemmin, vastuu alkaa 
uudelleen ilmoituksen tekemisestä. 

Jos selvitystä ei ole siitä, mihin vuorokauden aikaan 
omistus- tai hallintaoikeuden muutosilmoitus ajoneu-
voliikennerekisteriin on lähetetty tai jätetty taikka 
milloin ajoneuvon omistus- tai hallintaoikeus on siirty-
nyt vakuutuksenottajalle, katsotaan sen tapahtuneen 
klo 24.00.

6 Vakuutuskausi
Ensimmäinen vakuutuskausi on, jollei jonkin ajoneu-
voryhmän osalta ole toisin määrätty, enintään 13 
kuukautta. Seuraavat vakuutuskaudet ovat vuoden 
pituisia. Vakuutusvuosi on 360 vuorokautta, joka 
jakautuu kahteentoista 30 vuorokauden mittaiseen 
kuukauteen.

7 Vakuutuksen voimassaoloaika
Ryhmäliikennevakuutus tulee voimaan vakuutuskir-
jaan vakuutuksen alkamispäiväksi merkittynä päivänä 
ja on voimassa vakuutuskausittain.

8 Vakuutusmaksu

8.1 Vakuutusmaksun muodostuminen
Vakuutusmaksu lasketaan LähiTapiolan soveltamien 
maksuperusteiden mukaan ja vakuutuksenottajan on 
toimitettava tähän tarvittavat tiedot LähiTapiolalle 
kirjallisesti vuosittain. 

Asiakkaan tulee toimittaa maksuperusteena olevat 
liikevaihtotiedot vuosittain viimeistään 4 kuukauden 
kuluttua tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen. Jos 
vakuutuksenottaja ei toimita maksuperusteena olevia 
liikevaihtotietoja, on LähiTapiolalla oikeus 
• arvioida ja muuttaa takautuvasti asiakkaan mak-

superusteena olevaa liikevaihtoarviota todelli-
suutta vastaavaksi muun LähiTapiolan saatavissa 
olevan luotettavan selvityksen perusteella tai

• muuttaa liikevaihtoarviota 20 % suuremmaksi 
edelliseen vakuutuskauteen verrattuna.

LähiTapiolan perimä vahinkolisämaksu on vakuutus-
maksua.

Jos liikennekäytöstä poistettua ajoneuvoa käytetään 
liikenteeseen ilman koenumerokilpiä tai siirtolupaa, 
LähiTapiola perii vakuutusmaksun takautuvasti. Koro-
tettuna vakuutusmaksuna peritään kyseisen ajoneu-
von yksilöllisen liikennevakuutuksen perusmaksu lii-
kennekäytöstä poiston alkamispäivän ja liikenteeseen 
käytön väliseltä ajalta enintään kolminkertaisena. 

Hyvikemaksu peritään kuitenkin korkeintaan kolmelta 
kuukaudelta.

8.2 Vakuutusmaksun maksaminen
Vakuutusmaksu on maksettava kuukauden kuluessa 
siitä, kun LähiTapiola lähetti vakuutuksenottajalle 
maksuvaatimuksen. Ensimmäistä maksua ei kuiten-
kaan tarvitse maksaa ennen LähiTapiolan vastuun 
alkamista eikä myöhempiä maksuja ennen sovitun va-
kuutus- ja vakuutusmaksukauden alkamista. Vakuu-
tusmaksun maksamattomuus voi estää rekisteröinnin 
ryhmäliikennevakuutukseen.

8.3 Vakuutusmaksun palauttaminen
Jos vakuutus päättyy sovittua ajankohtaa aikaisem-
min, LähiTapiolalla on oikeus ryhmäliikennevakuutuk-
sen maksuun vain siltä ajalta kun vakuutus on ollut 
voimassa. Muu osa jo maksetusta vakuutusmaksusta 
palautetaan vakuutuksenottajalle. Palautettava mak-
su määräytyy 1/360 vuosivakuutusmaksusta päivää 
kohden palautettavalta ajalta. Vakuutusmaksua ei 
kuitenkaan erikseen palauteta, jos palautettava mak-
su on vähemmän kuin 8 euroa.

Ryhmäliikennevakuutuksesta ei palauteta vakuutus-
maksua siltä ajalta, jona ajoneuvo on liikenteestä 
poistettuna.

9 Viivästyskorko
Vakuutusmaksulle, jota ei ole maksettu määräaikana, 
peritään viivästysajalta korkolain mukainen viivästys-
korko. Vakuutusmaksu peritään viivästyskorkoineen 
ulosottotoimin ilman tuomiota tai päätöstä noudatta-
en, mitä verojen ja maksujen ulosotosta on säädetty.

Ennen täytäntöönpanotoimenpiteisiin ryhtymistä 
vakuutuksenottajalle ilmoitetaan perittävä maksu ja 
maksun peruste sekä se, että täytäntöönpanotoimen-
piteisiin ryhdytään, jos vakuutuksenottaja ei kirjalli-
sesti 14 päivän kuluessa ilmoituksen lähettämisestä 
kiistä maksuvelvollisuuttaan. Jos maksuvelvollisuus 
kiistetään, täytäntöönpanon edellytyksenä on tuo-
mioistuimen ratkaisu.

LähiTapiolan on maksettava vakuutusmaksun pa-
lautuksen viivästyneelle määrälle korkolain mukai-
nen viivästyskorko. Viivästyskorkoa maksetaan siitä 
lukien, kun kuukausi (30 päivää) on kulunut maksun-
palautukseen oikeuttavan selvityksen saapumisesta 
LähiTapiolalle.

10 Vahinkolisämaksu
Vakuutuksenottaja on velvollinen maksamaan Lähi-
Tapiolan maksaman vahingonkorvauksen johdosta 
vahinkolisämaksua LähiTapiolan soveltamien maksu-
perusteiden mukaan.

Vahinkolisämaksun suuruus on merkitty vakuutuskir-
jaan.

11 Vakuutuksen päättyminen

11.1 Vakuutuksenottajan oikeus irtisanoa 
vakuutus

Vakuutuksenottajalla on oikeus irtisanoa ryhmälii-
kennevakuutus päättyväksi milloin tahansa vakuutus-
kauden aikana. Vakuutus päättyy yhden kuukauden 
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kuluttua irtisanomisilmoituksen päiväyksestä. Irtisa-
nominen on toimitettava kirjallisesti. Irtisanomisen 
yhteydessä on toimitettava todistus uuden ryhmä-
liikennevakuutuksen tai yksilöllisten vakuutusten 
ottamisesta taikka siitä, että autoliiketoiminta on 
päättynyt.

11.2 LähiTapiolan oikeus irtisanoa vakuutus
Jos vakuutuksenottaja LähiTapiolan kirjallisesta muis-
tutuksesta huolimatta laiminlyö näissä vakuutuseh-
doissa annettuja määräyksiä, LähiTapiolalla on oikeus 
irtisanoa vakuutus. Vakuutus päättyy 14 päivän kulut-
tua irtisanomisilmoituksen päiväyksestä. 

LähiTapiolalla on oikeus irtisanoa vakuutus seuraa-
vasta eräpäivästä, jos vakuutuksenottaja ei pyyn-
nöstä huolimatta toimita maksuperusteena olevia 
liikevaihtotietoja tai jos ajoneuvokaupan osuus liike-
vaihdosta on pienentynyt alle myöntämisperusteiden.

LähiTapiola voi irtisanoa vakuutuksen koska tahansa 
vakuutuskauden aikana. Vakuutus päättyy kahden 
kuukauden kuluttua irtisanomisilmoituksen päiväyk-
sestä.

11.3 Vastuun jatkuminen irtisanomisen jälkeen
LähiTapiolan vastuu jatkuu irtisanomisen jälkeen 
ryhmäliikennevakuutuksen piiriin kuuluneiden ajoneu-
vojen, koenumerokilpien ja siirtolupien osalta, jollei 
niille ole merkitty uutta liikennevakuutusta. Näille on 
LähiTapiolalla oikeus merkitä ajoneuvo-, siirtolupa- 
tai koenumerokilpikohtaiset liikennevakuutukset.

11.4 Vakuutusyhtiön vaihtaminen
Uuden ryhmäliikennevakuutuksen myöntäneen yhtiön 
vastuu alkaa vakuutukseen kuuluneiden ajoneuvojen 
osalta, vaikka vakuutusyhtiön vaihdoksesta ei ole 
ilmoitettu ajoneuvorekisteriin ajoneuvokohtaisesti.

Uuden yhtiön on lähetettävä tieto ajoneuvorekisteriin 
niiden koenumerokilpien liikennevakuutuksista, jotka 
uusi yhtiö on hyväksynyt ryhmäliikennevakuutukseen. 
Ellei ilmoitusta lähetetä, vanha yhtiö vastaa koenu-
merokilvistä kunnes muutosrekisteröinti on suoritettu.

Autoverolain 41 §:n mukaisessa esittelykäytössä olevan 
ajoneuvon osalta uuden ryhmäliikennevakuutuksen 
myöntäneen yhtiön vastuu alkaa, vaikka vakuutusyh-
tiön vaihdoksesta ei ole ilmoitettu ajoneuvoliikenne-
rekisteriin.

12 Sopimusehtojen muuttaminen
LähiTapiolalla on oikeus vakuutuskauden vaihtuessa 
muuttaa vakuutusehtoja, maksuja sekä muita sopi-
musehtoja. Jos LähiTapiola tekee vakuutussopimuk-
seen muutoksia, LähiTapiola lähettää maksuvaati-
muksen yhteydessä vakuutuksenottajalle ilmoituksen 
siitä, miten vakuutusmaksu tai muut sopimusehdot 
muuttuvat. Ilmoituksessa mainitaan, että vakuutuk-
senottajalla on oikeus irtisanoa vakuutus. Muutos 
tulee voimaan sen vakuutuskauden alusta lukien, joka 
ensiksi seuraa kuukauden kuluttua ilmoituksen lähet-
tämisestä. 

13 LähiTapiolan takautumisoikeus
Vahinkoa kärsineen oikeus vaatia kolmannelta henki-
löltä korvausmäärä, jonka vakuutusyhtiö on hänelle 
suorittanut, siirtyy vakuutusyhtiölle.

Jos kolmas henkilö on yksityishenkilö taikka työntekijä, 
virkamies tai näihin vahingonkorvauslain 3 luvun 1 §:n 
mukaan rinnastettava muu henkilö taikka ajoneuvon 
omistaja, haltija, kuljettaja tai matkustaja, oikeus 
siirtyy kuitenkin vain, jos hän on aiheuttanut vakuutus-
tapahtuman tahallisesti tai törkeästä huolimattomuu-
desta.

Vakuutusyhtiölle syntyy takautumisoikeus edellä 
sanotusta riippumatta myös sitä kohtaan joka on 
aiheuttanut vahingon 
1. kuljettaessaan vakuutuksen kohdetta sellaisessa 

tilassa, että hänen verensä alkoholipitoisuus on 
ollut ajon aikana tai sen jälkeen vähintään 1,2 pro-
millea tai että hänellä on ollut vähintään 0,53 mil-
ligrammaa alkoholia litrassa uloshengitysilmaa; tai

2. kuljettaessaan vakuutuksen kohdetta sellaisessa 
tilassa, että hänen kykynsä tehtävän vaatimiin 
suorituksiin oli tuntuvasti huonontunut muun huu-
maavan aineen kuin alkoholin vaikutuksesta taikka 
tällaisten aineiden yhteisvaikutuksesta.

14 Toimenpiteet vahingon satuttua
Vakuutuksenottajan tulee liikennevahingosta tiedon 
saatuaan viipymättä ilmoittaa asiasta LähiTapiolal-
le tai sen edustajalle. Vahinkoilmoituksen voi tehdä 
sähköisesti, puhelimitse tai postitse vahinkoilmoitus-
lomaketta käyttäen. Vakuutuksenottaja on velvolli-
nen toimittamaan LähiTapiolalle kaikki korvausasian 
käsittelemistä varten tarvittavat tiedot ja asiakirjat.

Jos korvausta vaaditaan vakuutuksenottajalta tai 
muulta vahinkoon osalliselta, tulee tämän ohjata 
korvausvaatimus LähiTapiolalle.

15 Vahinkotietojen käsittely
Luovutamme tietoja LähiTapiolaan ilmoitetuista 
vahingoista vakuutusyhtiöiden yhteiseen vahinkore-
kisteriin.

Samalla tarkistamme, mitä vahinkoja muille vakuu-
tusyhtiöille on ilmoitettu. Käytämme tietoja vain kor-
vauskäsittelyn yhteydessä vakuutusyhtiöihin kohdistu-
van rikollisuuden torjumiseksi.

LähiTapiolalla on oikeus tallentaa kaikki korvausasioi-
hin liittyvät puhelut.
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1 Vakuutuksen myöntämisperusteet ja 
tarkoitus

Yritykselle, jonka kaupparekisteriin ilmoitettuun 
toimintaan kuuluu moottoriajoneuvokauppa tai muu 
ajoneuvokauppa, voidaan myöntää autoliikekasko 
ryhmävakuutuksena, kun ajoneuvokaupan osuus kir-
janpitoasetuksen (1339/97) mukaisesta yrityksen tu-
loslaskelmasta ilmenevästä liikevaihdosta on yli 50 % 
ja vähintään miljoona euroa sekä yrityksellä on lisäksi 
voimassaoleva ryhmäliikennevakuutus LähiTapiolassa.

Vakuutuksen tarkoituksena on korvata jäljempänä 
näissä ehdoissa määritellyistä vakuutustapahtumista 
aiheutunut vahinko. Vakuutuskirja ja vakuutusehdot 
määrittelevät vakuutussopimuksen keskeisen sisällön.

2 Vakuutusmuodot
Vakuutus voi sisältää Laajan autoliikekaskon tai 
Suppean autoliikekaskon. Vakuutusturvan laajuus on 
merkitty vakuutuskirjaan.

Laajaan autoliikekaskoon sisältyy autopalveluvakuu-
tus henkilö-, paketti-, kuorma- ja matkailuautoille 
sekä moottoripyörille. Vakuutus päättyy, kun ajoneu-
von ensimmäisestä käyttöönottopäivästä on kulunut 
10 vuotta.

3 Voimassaoloalue
Vakuutus on voimassa Pohjoismaissa.

Käytettynä ulkomailta ostetun ajoneuvon vakuutus 
on voimassa Euroopasta Suomeen ajamisen ajan, kui-
tenkin enintään 14 vuorokautta välittömästi omistus-
oikeuden siirtymisen jälkeen, vaikka ajoneuvo ei ole 
vakuutuksenottajan vakinaisessa palveluksessa olevan 
henkilön käytössä.

Jos ajoneuvo on vakuutuksenottajan vakinaisessa 
palveluksessa olevan henkilön käytössä (kohta 4.1), 
vakuutus on voimassa myös Euroopassa ja sen ulko-
puolisissa vihreän kortin sopimusmaissa.

Koenumerokilpien ja siirtoluvan käytön osalta va-
kuutuksen voimassaolo rajoittuu Suomeen, Ruotsiin, 
Norjaan ja Tanskaan.

4 Vakuutuksen kohde
Vakuutuksen kohteena ovat vakuutuksenottajan 
omistamat tai pysyvässä hallinnassa olevat myynti- ja 
kaupintavarastoon kuuluvat ajoneuvot.

4.1 Tarkennukset vakuutuksen kohteena oleviin 
ajoneuvoihin

Rekisteröitävät ajoneuvot ovat vakuutuksen kohteena 
vain, jos ajoneuvon omistus- tai hallintaoikeuden siir-
tymisestä on tehty ilmoitus ajoneuvorekisteriin 7 päi-
vän kuluessa muutostapahtumasta. Jos muutosilmoi-
tus tehdään myöhemmin, ajoneuvo tulee vakuutuksen 
kohteeksi uudelleen ilmoitusajankohdasta lukien. 

Maahantuojan autoliikekaskon kohteena ovat myös 
maahantuodut ja maahantuojan omistukseen siir-
tyneet rekisteröimättömät uudet ajoneuvot. Edellä 
mainitut ovat vakuutuksen kohteena myös silloin, kun 
ajoneuvo on luovutettu piirimyyjän hallintaan eikä 
piirimyyjällä ole omaa autoliikekaskoa.
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Käytettyinä hankitut Suomessa rekisteröimättömät 
ajoneuvot ovat vakuutuksen kohteena 4 kuukautta 
siitä päivästä lukien, kun niiden omistusoikeus on 
siirtynyt vakuutuksenottajalle. 

Vakuutuksen kohteena ovat enintään 30 vuorokauden 
ajan vakuutuksenottajan asiakkaan omistamat ajo-
neuvot, kun ne ovat vakuutuksenottajan käytössä tai 
vastuulla myynti-, huolto- tai korjaustarkoituksessa.

Vakuutuksen kohteena on 
• vakuutuksenottajan palveluksessa olevan henkilön, 

jonka työtehtävät liittyvät välittömästi maksu-
perusteena olevan liikevaihdon muodostumiseen, 
jatkuvaan käyttöön myyntivarastosta luovutettu 
ajoneuvo

• väliaikaisesti muulle henkilölle myyntivarastosta 
luovutettu ajoneuvo huollon, korjauksen tai osta-
mansa uuden ajoneuvon myyntitoimituksen ajaksi 

• vakuutuksenottajan nimiin rekisteröidyt ja vakuu-
tuksenantajalle ilmoitetut koenumerokilvet, joita 
käytetään myynti- ja esittelytarkoituksessa ja 
jotka vakuutuksenantaja on hyväksynyt autoliike-
kaskon

• Suomessa myytäväksi tarkoitettu ajoneuvo, jota 
vakuutuksenottaja käyttää esittelykäytössä auto-
verolain 41 §:n mukaisesti ajoneuvolaissa tarkoite-
tulla siirtoluvalla, jonka vakuutuksena käytetään 
autoliikekaskovakuutusta.

Palo-, varkaus- ja ilkivaltavakuutuksen kohteena ovat 
lisäksi vakuutuksenottajan omistamat veneet moot-
toreineen ja varusteineen vakuutuskirjassa mainitussa 
paikassa maalle varastoituna.

4.2 Vakuutuksen kohteen ulkopuolelle jäävät 
ajoneuvot

Vakuutuksen kohteina ei ole
• vakuutuksenottajan muussa kuin myyntitarkoituk-

sessa omistama ajoneuvo, kuten esimerkiksi auto-
koulu-, hinaus- tai huoltoauto, tai muu yrityksen 
käyttöomaisuuteen kuuluva ajoneuvo

• ilman kuljettajaa vuokrattava tai lainattava ajo-
neuvo

• ajoneuvo, joka on varattu lainaus- tai vuokraus-
käyttöön

• ajoneuvo, joka on annettu toisen moottoriajo-
neuvokauppaa harjoittavan yrityksen hallintaan 
myyntitarkoituksessa, vaikka ajoneuvoa ei ole 
rekisteröity tämän toisen yrityksen nimiin

• ajoneuvo tai laite, joka on rekisteröinti- ja liiken-
nevakuuttamisvelvollisuudesta vapautettu, ellei 
vakuutuskirjalla ole toisin sovittu

• sellaiset koenumerokilvet, joiden koenumerotodis-
tus ei ole voimassa

• tilaus-, myynti- tai leasingsopimuksen tekemisen 
jälkeen asiakkaille tai vakuutuksenottajan henkilö-
kunnalle luovutettu ajoneuvo

• ajoneuvoista ja veneistä irrallaan olevat osat ja 
varusteet

• ajoneuvoista irrallaan olevat renkaat
• polttoaine
• Suomessa myytäväksi tarkoitetut ajoneuvot, joita 

käytetään esittelykäytössä autoverolain 41 §:n 
mukaisesti ja joilla on voimassa oleva rekisteröinti 
Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa

• sellaiset autoverolain 41 §:n mukaisessa esitte-
lykäytössä olevat ajoneuvot, joiden omistus tai 
hallintaoikeus on siirtynyt vakuutuksenottajalta 
uudelle omistajalle tai haltijalle.

5 Vakuutuksen voimassaolo
Ajoneuvo tulee autoliikekaskon piiriin heti, kun se siir-
tyy autoliikkeen myynti- ja kaupintavarastoon. 

Rekisteröitävät ajoneuvot ovat vakuutuksen kohtee-
na vain, jos ajoneuvon omistus- tai hallintaoikeuden 
siirtymisestä on tehty ilmoitus ajoneuvorekisteriin 7 
päivän kuluessa muutostapahtumasta. Jos muutos-
ilmoitus tehdään myöhemmin, ajoneuvo tulee va-
kuutuksen kohteeksi uudelleen ilmoitusajankohdasta 
lukien. Jollei ole selvitystä sitä, mihin vuorokauden-
aikaan rekisteröinti on tapahtunut, sen katsotaan 
tapahtuneen kello 24.00.

5.1 Kaikki ajoneuvot
Vakuutus on voimassa, kun vakuutuksen kohde on
• säilytettävänä ilmoitetussa vakuutuspaikassa
• säilytettävänä tai kuljetettavana muualla kuin 

vakuutuspaikassa korjaus- tai huoltotarkoituk-
sessa

• säilytettävänä, kuljetettavana tai siirrettävänä 
myynti- tai esittelytarkoituksessa muualla kuin 
vakuutuspaikassa enintään 14 vuorokauden ajan, 
jos ajoneuvon ensimmäisestä käyttöönottopäi-
västä on kulunut alle vuosi

• säilytettävänä, kuljetettavana tai siirrettävänä 
koeajossa muualla kuin vakuutuspaikassa enin-
tään 7 vuorokauden ajan.

Vakuutuspaikalla tarkoitetaan vakuutuksenottajan 
liikepaikkaa, joka on merkitty vakuutuskirjaan.

5.2 Henkilö-, paketti- ja matkailuautot sekä 
matkailuperävaunut

Henkilö-, paketti- ja matkailuautojen sekä matkailu-
perävaunujen osalta vakuutus on voimassa, kun ajo-
neuvo on luovutettu vakuutuksenottajan asiakkaalle 
tämän oman ajoneuvon korjausajaksi tai vakuutuk-
senottajalta ostetun ajoneuvon toimitusajaksi.

5.3 Käyttöluvalla koeajoon annetut ajoneuvot
Asiakkaalle koeajettavaksi tai muutoin väliaikaisesti 
käyttöön luovutetun ajoneuvon vahinkoa ei korvata, 
ellei ennen ajoneuvon luovuttamista ole 
• varmistettu asiakkaan henkilötietoja ja oikeutta 

ajoneuvon kuljettamiseen
• otettu ajokortista kopio 
• varmistettu, että asiakkaalla on vakinainen koti-

paikka tai tunnettu oleskeluosoite Suomessa
• merkitty tietoja käyttölupaan, josta ilmenee myös 

ajoneuvon käyttöoikeuden alkamis- ja päätty-
misaika, sekä toimitettu kyseinen asiakirja Lähi-
Tapiolalle.

Autoverolain 41 §:n mukaisen esittelykäytössä olevan 
ajoneuvon osalta autoliikekasko on voimassa korkein-
taan 3 vuorokautta kestävän koeajon ajan.
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5.4 Osamaksu- ja leasingsopimuksin luovutetut 
ajoneuvot

Osamaksu- tai leasingsopimuksella asiakkaalle 
luovutettu ajoneuvo on vakuutuksen kohteena, jos 
ajoneuvolle on haettu ajoneuvokohtaista vakuutusta 
hallintaoikeuden muutospäivästä lukien, mutta sitä ei 
ole myönnetty. Vakuutus on voimassa siihen asti, kun 
vakuutuksenottaja sai tiedon siitä, ettei ajoneuvokoh-
taista vakuutusta myönnetä.

5.5 Omistajan vaihdos
Kun vakuutuksen kohteen omistusoikeus siirtyy toi-
selle, vakuutus on voimassa uuden omistajan hyväksi 
vakuutussopimuslain mukaisesti.

Autoverolain 41 §:n mukaisen esittelykäytössä olevan 
ajoneuvon osalta vakuutus päättyy, kun ajoneuvon 
omistus- tai hallintaoikeus siirtyy vakuutuksenotta-
jalta.

6 Korvattavat vakuutustapahtumat

6.1 Kolarointivakuutus
Vakuutuksesta korvataan suoranainen esinevahinko 
LähiTapiolan Kaskovakuutus yritysasiakkaille ehtojen 
kohdan 3.1 mukaisesti.

6.2 Hirvivahinkovakuutus
Vakuutuksesta korvataan suoranainen esinevahinko 
LähiTapiolan Kaskovakuutus yritysasiakkaille ehtojen 
kohdan 3.2 mukaisesti.

6.3 Palovakuutus
Vakuutuksesta korvataan suoranainen esinevahinko 
LähiTapiolan Kaskovakuutus yritysasiakkaille ehtojen 
kohdan 3.4 mukaisesti.

6.4 Varkausvakuutus
Vakuutuksesta korvataan suoranainen esinevahinko 
LähiTapiolan Kaskovakuutus yritysasiakkaille ehtojen 
kohdan 3.5 mukaisesti.

6.5 Ilkivaltavakuutus
Vakuutuksesta korvataan suoranainen esinevahinko 
LähiTapiolan Kaskovakuutus yritysasiakkaille ehtojen 
kohdan 3.6 mukaisesti.

6.6 Autopalveluvakuutus
Vakuutuksesta korvataan matkan keskeytymisestä 
aiheutunut varallisuusvahinko LähiTapiolan Kaskova-
kuutus yritysasiakkaille ehtojen kohdan 4.1 mukaises-
ti. Autopalveluvakuutuksen kohde ja voimassaoloaika 
on määritelty kohdassa 2 Vakuutusmuodot.

6.7 Petos- ja Palautusvakuutus
Vakuutuksesta korvataan kohteen menettämisestä 
aiheutunut suoranainen esinevahinko, jos kohdis-
sa 5.1 ja 5.2 mainittua koeajettavaksi tai muutoin 
väliaikaisesti asiakkaalle luovutettua ajoneuvoa ei ole 
palautettu kirjallisesti sovitussa ajassa ja ajoneuvon 
menettäminen johtuu asiakkaan vilpillisestä menet-
telystä, josta on tehty ilmoitus poliisiviranomaisille ja 
jos autoliike, poliisi- tai tulliviranomainen ei ole saa-
nut tietoa ajoneuvon löytymisestä 30 vuorokauden 
kuluessa siitä, kun LähiTapiola on saanut ilmoituksen 
tapahtumasta.

6.8 Rahoitusvakuutus

6.8.1 Vakuutuksen kohde
Rahoitusvakuutuksen kohteena on osamaksu- tai 
leasingsopimuksella vakuutuksenottajan myyntiva-
rastoon luovutettu ajoneuvo, jolla ei ole voimassa 
ajoneuvokohtaista vakuutusta.

6.8.2 Vakuutustapahtuma
Vakuutuksesta korvataan käyttöluvalla asiakkaalle 
luovutetun ajoneuvon vaurioitumisesta tai menettä-
misestä aiheutunut vahinko, jos vahinkoa ei korvata 
LähiTapiolan Kaskovakuutus yritysasiakkaille ehtojen 
kohtien 3.1–3.6 mukaisista vakuutuksista täysimää-
räisesti
1. varkaus-, ilkivalta-, palo- tai kolarointivakuutuk-

sesta sillä perusteella, ettei ajoneuvo ollut lukittu
2. kolarointi-, eläintörmäys-, hirvivahinko- ja luon-

nonilmiövakuutuksesta korvauspiiriä rajoittavan 
määräyksen johdosta, joita ovat
• puutteellisen öljyn, jäähdytysnesteen tai jääh-

dytysaineen kierrosta aiheutunut vahinko
• ajoneuvon kuljettaminen osittain tai kokonaan 

veden peittämällä tiellä tai muulla alueella
• vedestä aiheutunut vahinko ajoneuvon toimin-

tojen ohjainyksiköille (esim. moottorinohjaus, 
vaihteisto, luistonesto, ilmastointi) 

• ajoneuvon jäihin uppoamisesta aiheutunut 
vahinko 

• ajoneuvossa olleen eläimen aiheuttama 
vahinko

3. kolarointivakuutuksesta sillä perusteella, että ajo-
neuvo on ollut liikennekäytöstä poistettuna vakuu-
tustapahtuman aikana.

6.8.3 Vahingon määrä
LähiTapiolan korvausvelvollisuuden ylärajana on 
ajoneuvon käypä arvo. Käypä arvo on määritetty 
LähiTapiolan Kaskovakuutus yritysasiakkaille ehdos-
sa kohdassa 5.5.3. Vahingon määrä on ajoneuvon 
korjauskustannukset, jos sen korjaaminen näiden 
vakuutusehtojen mukaisesti on kannattavaa. Korjaa-
minen ei ole kannattavaa, jos ajoneuvon korjauskus-
tannukset ylittävät ajoneuvon vakuutustapahtumaa 
edeltävän ja sen jälkeisen käyvän arvon erotuksen. 

Vahingon määrää laskettaessa mukaan ei lueta 
vakuutuksen kohteeseen kuulumattomien eikä muun 
kuin vakuutetun omistamien laitteiden ja varusteiden 
vaikutusta ajoneuvon käypään arvoon ja korjauskus-
tannusten määrään. 

6.8.4 Muut määräykset
Muilta osin vakuutuksessa noudatetaan LähiTapiolan 
Kaskovakuutus yritysasiakkaille ehtojen kohdan 4.2 
mukaisia määräyksiä.

6.9 Oikeusturvavakuutus
Autoliikekaskon oikeusturvavakuutuksen tarkoituksena 
on korvata välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja 
oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimies-
avun käyttämisestä moottoriajoneuvon kuljettamista 
koskevassa rikosasiassa. Vakuutus on voimassa ajo-
neuvon kuljettajan hyväksi. 
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Muilta osin noudatetaan LähiTapiolan Kaskovakuutus 
yritysasiakkaille ehtojen kohdan 4.3 määräyksiä.

7 Liikennevakuutuksen bonusedun 
menettäminen

Autoliikekaskosta korvataan vakuutuksenottajan 
asiak kaalle aiheutunut liikennevakuutuksen bonus-
edun menettämisestä aiheutuva arvioitu varallisuus-
vahinko, kuitenkin enintään liikennevakuutuksesta 
maksettujen korvausten määrä. Korvauksen edelly-
tyksenä on, että vahinko on aiheutunut vakuutuk-
senottajan palveluksessa olevan henkilön tuottamuk-
sesta ja että ajoneuvo on ollut vakuutuksenottajan 
käytössä myynti-, huolto- tai korjaustarkoituksessa.

8 Korvauksen laajuus
Esinevakuutuksesta korvataan vakuutustapahtumas-
ta aiheutunut suoranainen esinevahinko. Esinevahin-
golla tarkoitetaan sitä, että esine vaurioituu, tuhou-
tuu tai häviää.

Jos ajoneuvo on vaurioitunut liikennekelvottomaksi 
tästä vakuutuksesta korvattavan vakuutustapah-
tuman vuoksi, esinevakuutuksesta korvataan myös 
ajoneuvon kuljetus lähimmälle korjaamolle, jossa ajo-
neuvo voidaan korjata tarkoituksenmukaisella tavalla. 
Lisäksi vakuutuksesta korvataan sattuneen tai välit-
tömästi uhkaavan vahingon torjumisesta tai rajoitta-
misesta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset.

8.1 Korvausrajoitukset
Esinevakuutuksesta ei korvata
• ajoneuvon arvon alennusta
• ajoneuvon korjauksen yhteydessä tehtyjä muutos- 

tai parannustöitä
• ajoneuvon puutteellisen tai epäonnistuneen kor-

jauksen uusimisesta tai parantamisesta johtuvia 
kustannuksia

• ajoneuvon käyttöhyödyn menetystä (seisonta-ajan 
korvausta) tai sijaisauton vuokrauskustannuksia

• käyttämisestä johtuvaa normaalia kulumista ja 
ajoneuvolla ajettujen lisäkilometrien aiheuttamaa 
arvon alennusta sen luvattoman tai väitetyn luvat-
toman käytön aikana

• polttoaineen menetystä
• vahinkoasian selvittelystä ja hoitamisesta aiheutu-

via kustannuksia, kuten puhelin- tai matkakuluja
• ansionmenetystä.

8.2 Omavastuut
Vakuutetulla on jokaisessa vakuutustapahtumassa 
vahinkotyypin mukaan määräytyvä ajoneuvokoh-
tainen omavastuuosuus, ja se on merkitty vakuu-
tuskirjaan. Ajoneuvokohtaisia omavastuita peritään 
kuitenkin enintään viidestä ajoneuvosta vakuutusta-
pahtumaa kohden.

8.2.1 Poikkeavat omavastuut
Samalla kertaa tapahtuneesta varkaus- ja ilkival-
tavahingosta vähennetään vain yksi näiden ehtojen 
mukainen, korkein omavastuu, jos vahinko kohdistuu 
samaan ajoneuvoon.

Varkausvahingoissa, joissa ajoneuvo on viety ajoneu-
von omilla avaimilla, omavastuu on 50 % vahingon 
määrästä. Omavastuu on kuitenkin aina vähintään 
vakuutuskirjaan merkitty euromääräinen varkausva-
kuutuksen omavastuu viisinkertaisena.

Varkaus- ja ilkivaltavahingoissa omavastuu on kak-
sinkertainen, jos vakuutuksenottajan hallitseman 
kiinteistön ulkoalue, missä ajoneuvoa säilytetään, ei 
ole aidattu ja varustettu asianmukaisilla ja suojaus-
tarkoituksensa kannalta riittävän tehokkailla lukoilla 
ja valvontamenetelmillä.

Pohjoismaiden ulkopuolella sattuneissa varkausva-
hingoissa omavastuu on 30 % vahingon määrästä. 
Omavastuu on kuitenkin aina vähintään vakuutus-
kirjaan merkitty euromääräinen varkausvakuutuksen 
omavastuu kolminkertaisena.

8.2.2 Omavastuiden ja muiden vähennysten 
vähentämisjärjestys

Omavastuut ja muut näissä ehdoissa mainitut vähen-
nykset lasketaan vahingon määrästä seuraavassa 
järjestyksessä:
1. arvonlisäveron osuus
2. muut vähennettävät verot
3. perusomavastuu 
4. korvauksen mahdollinen alennus
5. prosenttimääräinen omavastuu

8.3 Muut määräykset 
Muilta osin noudatetaan LähiTapiolan Kaskovakuutus 
yritysasiakkaille ehtojen kohdan 5 määräyksiä.

9 Suojeluohjeet
Suojeluohjeiden tarkoituksena on ehkäistä uhkaavia 
vaaroja ja pienentää syntyviä vahinkoja. Vakuutetun 
ja häneen samastettavan henkilön tulee noudattaa 
suojeluohjeita. Korvausta alennetaan tai se voidaan 
evätä, jos suojeluohjeen rikkomisella on vaikutusta 
vakuutustapahtuman syntyyn.

Autoliikekaskossa noudatetaan LähiTapiolan Kasko-
vakuutus yritysasiakkaille ehtojen suojeluohjeita sekä 
lisäksi seuraavia erityissuojeluohjeita:
• Jos ajoneuvon mukana ei saada kaikkia ajoneu-

voon kuuluvia avaimia, on vakuutuksenottajan 
ryhdyttävä tarpeellisiin toimiin ajoneuvon luvatto-
man käytön estämiseksi, esimerkiksi sarjoittamalla 
lukot ja/tai koodaamalla ajoneuvon luvattoman 
käytön estävät laitteet uudelleen. 

• Koeajosta palautuneiden ajoneuvojen kunto ja 
varusteet on tarkistettava välittömästi koeajon 
päättymisen jälkeen.

• Ajoneuvojen, ajoneuvojen säilytyssuojan ja ajoneu-
von varusteiden avaimia tulee säilyttää kiinteistön 
sisällä lukitussa kaapissa tms.

• Ajoneuvoa, venettä tai sen moottoria ei saa säi-
lyttää toisessa lukitsemattomassa ajoneuvossa tai 
ajoneuvoyhdistelmässä eikä perävaunussa, jossa ei 
ole luvattoman käytön estävää laitetta.

• Varkausvahinkojen estämiseksi kiinteistöjen ovet 
on varustettava vahinkovakuutusyhtiöiden hyväk-
symillä lukoilla.

• Ajoneuvon korjauksen suorittajalla tulee olla voi-
massa oleva tulityökortti.
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10 Korvausvastuun rajoitukset
Vakuutuksesta ei korvata korjauksen, huollon tai 
muun työsuorituksen kohteena olevalle ajoneuvolle 
työsuorituksesta suoranaisesti aiheutunutta vahinkoa. 
Vakuutuksesta korvataan kuitenkin irtipäässeestä 
tulesta aiheutunut vahinko.

11 Vakuutuksen päättyminen

11.1 Vakuutuksenottajan oikeus irtisanoa 
vakuutus

Vakuutuksenottaja voi irtisanoa autoliikekaskon mil-
loin tahansa vakuutuskaudenkauden aikana. Vakuu-
tus päättyy yhden kuukauden kuluttua irtisanomisil-
moituksen päiväyksestä. Irtisanominen on tehtävä 
kirjallisesti.

11.2 LähiTapiolan oikeus irtisanoa vakuutus
Jos vakuutuksenottaja LähiTapiolan kirjallisesta muis-
tutuksesta huolimatta laiminlyö vakuutusehdoissa 
annettuja määräyksiä ja suojeluohjeita, LähiTapiola 
irtisanoo vakuutuksen. Vakuutus päättyy 14 päivän 
kuluttua irtisanomisilmoituksen päiväyksestä. 

LähiTapiola voi irtisanoa vakuutuksen milloin tahan-
sa vakuutuskauden aikana. Vakuutus päättyy kahden 
kuukauden kuluttua irtisanomisilmoituksen päiväyk-
sestä.

12 Sovellettavat vakuutusehdot
Vakuutuksessa noudatetaan näiden ehtojen lisäksi 
yritysasiakkaiden kaskovakuutusehtoja, yritysten 
yleisiä sopimusehtoja sekä myös yrityskohtaisesti 
mahdollisesti sovittuja kirjallisia erityisehtoja.



V-
EH

-0
19

37
-f

i, 
12

21
 E

di
ta

Vakuutukset myöntävät seuraavat LähiTapiola-ryhmään kuuluvat keskinäiset vakuutusyhtiöt (y-tunnus):

LähiTapiola Etelä (0139557-7) | LähiTapiola Etelä-Pohjanmaa (0178281-7) | LokalTapiola Sydkusten -  
LähiTapiola Etelärannikko (0135987-5) | LähiTapiola Itä (2246442-0) | LähiTapiola Kaakkois-Suomi  

(0225907-5) | LähiTapiola Kainuu-Koillismaa (0210339-6) | LähiTapiola Keski-Suomi (0208463-1) | LähiTapiola  
Lappi (0277001-7) | LähiTapiola Loimi-Häme (0134859-4) | LähiTapiola Länsi-Suomi (0134099-8) | LähiTapiola  

Pirkanmaa (0205843-3) | LokalTapiola Österbotten - LähiTapiola Pohjanmaa (0180953-0) | LähiTapiola  
Pohjoinen (2235550-7) | LähiTapiola Pääkaupunkiseutu (2647339-1) | LähiTapiola Savo (1759597-9) |  

LähiTapiola Savo-Karjala (0218612-8) | LähiTapiola Uusimaa (0224469-0) | LähiTapiola  
Varsinais-Suomi (0204067-1) | LähiTapiola Vellamo (0282283-3) |  

LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö (0211034-2)

Löydät yhtiöiden yhteystiedot osoitteesta www.lahitapiola.fi.
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