
Volvia Vakuutus on 
Volvon oma vakuutus

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

Volvia Vakuutus on turvallinen ja 
huoleton vakuutus Volvon omistajalle. 
Se sisältää liikennevakuutuksen ja 
täyskaskon valitsemillasi lisäturvilla. 
Volvia Vakuutuksella saat parasta 
mahdollista palvelua Volvollesi.

Kattavan turvan lisäksi muita etuja
Markkinoiden nopein bonuskertymä liikennevakuutuksessa. 
Ilman aikaisempaa bonuskertymää saat 30 % lähtöbonuksen, 
joka nousee 10 prosenttiyksikköä jokaisesta vahingottomasta 
vuodesta. Voit saavuttaa 80 % maksimibonuksen jo viidessä 
vuodessa. 

Loistokuskietu asiakkaille, joiden liikennevakuutuksen 
bonus on 80 %. Bonus ei laske ensimmäisestä liikenne- tai 
kaskovahingosta.

Puolisolle sama bonus. Voit kopioida avo- tai aviopuolison 
sekä rekisteröidyssä parisuhteessa olevan vakuutus- ja 
vahinkohistorian. Puolisoilla on tämän jälkeen identtinen,  
mutta erillinen historia. 

If Etuohjelma -alennus on pysyvä alennus  
jatkuviin vakuutuksiin. Pelkällä henkilöauton liikenne- ja 
kaskovakuutuksella alennus on 10 %, ja korkeimmalla tasolla 
peräti 15 %.

Joustavat maksuerät. Vakuutusmaksun voi maksaa 1, 2, 4 tai 
12 erässä. 12-eräisyys edellyttää e-laskua. Valittu maksuerien 
määrä koskee vakuutuksenottajan kaikkia vakuutuksia Ifissä.

Viisi syytä valita Volvia Vakuutus
 ✔ Autosi korjataan aina asiantuntevassa 

Volvo-korjaamossa

 ✔ Autostasi huolehtii mekaanikko, joka tuntee 
parhaiten Volvosi nykyaikaisen tekniikan

 ✔ Korjauksissa käytetään ainoastaan Volvon 
alkuperäisiä varaosia

 ✔ Volvia Vakuutuksen myöntää If – saat 
käyttöösi myös Ifin kattavat asiakasedut

 ✔ Voit hoitaa vakuutus-, rekisteröinti- 
ja korvausasiat helposti Omat sivut 
-verkkopalvelussa



Täyskaskon turvat Mitä turvasta korvataan?

Törmäysturva Esimerkiksi yhteentörmäyksen tai tieltä suistumisen aiheuttamat vauriot. Autossa olevan 
kattoikkunan tai lasikaton äkillinen rikkoutuminen esimerkiksi kiveniskemästä korvataan 
törmäysturvasta. Omavastuuksi voit valita 200, 300, 400, 500, 700 tai 1000 €.

Pysäköintiturva Tuntemattoman ajoneuvon pysäköityyn ajoneuvoosi aiheuttama vahinko korvataan bonusta 
alentamatta.

Luonnonilmiöturva Esimerkiksi rakeiden tai ajoneuvon päälle pudonneen oksan aiheuttama vaurio.

Henkilöturva Ajoneuvon kuljettajan tai matkustajan vamma tai menehtyminen. Täydentää lakisääteisen 
liikennevakuutuksen antamaa turvaa. Korvauksesta ei vähennetä omavastuuta eikä korvaus 
alenna bonusta.

Lemmikkiturva Autossa matkustaneen koiran tai kissan hoitokuluja liikenneonnettomuuden seurauksena.

Paloturva Esimerkiksi tulen tai salamaniskun aiheuttama palovahinko.

Varkausturva Lukitun ajoneuvon ja sen varusteiden varkaus tai luvaton käyttöönotto.

Ilkivaltaturva Ajoneuvoon kohdistunut tahallinen vahingonteko.

Eläinkolariturva Eläimeen törmänneen ajoneuvon vahinko.

Oikeusturva Asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja ajoneuvoon liittyvissä riita- ja rikosasioissa.

Hinaus ja matkakulut -turva Hinaus korjaamoon ajon keskeydyttyä Suomessa teknisen vian, vaurioitumisen tai 
ajoneuvon anastamisen vuoksi sekä välttämättömiä matka- ja asumiskustannuksia.

Vastuuturva ulkomailla Ulkopuolisille aiheutetut vahingot, joista auton kuljettaja on vastuussa ulkomailla.

Rahoitusturva Vahinkohetkellä erääntymätön saatava velkojalle tai korvaus leasing-vuokranantajalle.  
Sisältyy vakuutukseen, kun ajoneuvo on rahoitettu.

Valinnaiset lisäturvat

Lasiturva Autosi ikkunaan kohdistuneen iskun aiheuttama, liikenneturvallisuutta vähentävä vahinko. 
Lasin korjaus ilman omavastuuta.

Lunastusturva Uuden samanlaisen ajoneuvon käteismyyntihinta, jos ajoneuvosi on enintään kolme vuotta 
vanha, sillä on ajettu enintään 60 000 km, korjauskustannusarvio on yli 50 % uuden hin-
nasta ja olet ajoneuvon ensimmäinen omistaja tai haltija. Muussa tapauksessa käypä hinta 
korotettuna 30 %:lla, kun korjauskustannusarvio on yli 60 % käyvästä hinnasta.

Sijaisautopalvelu Sijaisauto enintään 40 vuorokaudeksi ajon keskeydyttyä Suomessa teknisen vian,  
vaurioitumisen tai ajoneuvon anastamisen vuoksi.


