
 
 
Onnettomuus- ja ongelmatilanteet 
 
Easend tarjoaa autopalvelun tilaamisen Pohjantähden 
vahinkopalvelusta asiakkaan toiminnasta riippumattoman 
 
- teknisen ongelman 
- onnettomuuden 
 
tilanteissa, jos alla olevat Pohjantähden autopalvelun ehdot 
täyttyvät ja asiakas on menetellyt täysin kulloinkin voimassa 
olevien ajoneuvon vuokrausehtojen mukaisesti. 

 
Pohjantähden hätäpalvelunumeron löydät viimeiseltä sivulta. 
 
 

 
 

1 Autopalvelu Suomessa  

Vakuutus korvaa Suomessa ajoneuvon noston tielle ja hinauksen lähimpään 
korjaamoon, kun  

−  matka keskeytyy teknisen vian tai onnettomuuden vuoksi tai  

−  ajoneuvoa ei voida käyttää teknisen vian vuoksi.  

Hinauskustannusten sijaan ja enintään niiden määrään asti voidaan 
korvata tapahtumapaikalla suoritettavasta vaurion tai vian 
korjaamisesta aiheutuneet matka- ja työkustannukset.  

Lisäksi korvataan muita matkan keskeytymisestä aiheutuneita 
välttämättömiä, ylimääräisiä matka-, asumis- ja muita kuluja enintään 
400 euroon saakka. Matka- ja kuljetuskustannukset korvataan 
halvimmalla kulku- tai kuljetusvälineellä kuitenkin enintään 
kotimatkasta aiheutuvien kustannusten määrään saakka.  

Suomessa vakuutuksen kohteena on myös matkan aikana mukana 
oleva alle 3500 kg painava perävaunu.  



2 Autopalvelu ulkomailla  

Vakuutus korvaa ulkomailla ajoneuvon hinauksen lähimpään 
korjaamoon, kun  

−  matka keskeytyy teknisen vian tai onnettomuuden vuoksi tai  

−  ajoneuvoa ei voida käyttää teknisen vian vuoksi.  

Hinauskustannusten sijaan ja enintään niiden määrään asti voidaan 
korvata tapahtumapaikalla suoritettavasta vaurion tai vian 
korjaamisesta aiheutuneet matka- ja työkustannukset.  

Mikäli teknisen vian tai onnettomuuden vuoksi auton korjaaminen 
kestää yli kolme työpäivää, korvataan ajoneuvon kuljettajan matkakulut 
korjaamolle määräpaikkakunnalta tai  
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kotipaikkakunnalta korjauksen valmistuttua halvimman kulkuneuvon taksan 
mukaisesti ja enintään noudosta kotipaikkakunnalle aiheutuneisiin kuluihin 
saakka. Ajoneuvon noutokulut haltijan kotipaikkakunnalle korvataan myös 
siinä tapauksessa, että ajoneuvon kuljettaja on äkillisesti vammautunut, 
sairastunut tai kuollut eikä matkustajilla ole ajokorttia.  

Ajoneuvon käyttökuntoon saamiseksi kuluvalta korjausajalta korvataan 
ylimääräisiä yöpymiskuluja enintään kolmelta vuorokaudelta. Yöpymiskuluja 
korvataan yhteensä enintään 200 euroa vuorokautta kohti.  

Kuljettajan sekä matkustajien kuljettaminen lähtö- tai määräpaikkakunnalle 
korvataan, jos  

−  ajoneuvon korjaus käyttökuntoon on kestänyt yli kolme  

työpäivää  

−  ajoneuvo on anastettu ja ilmoituksesta paikalliselle poliisille  

on kulunut vähintään 24 tuntia  

−  ajoneuvo on vaurioitunut korjauskelvottomaksi.  

Kuljettajan ja matkustajien kuljettamisesta lähtö- tai 
määräpaikkakunnalle aiheutuvia kuluja korvataan enintään 2000 euroa.  

Matka- ja kuljetuskustannukset korvataan halvimmalla kulku- tai 
kuljetusvälineellä kuitenkin enintään kotimatkasta aiheutuvien 
kustannusten määrään saakka.  



Ulkomailla sattuneeseen vahinkotapahtumaan liittyvät järjestelyt, kuten 
hinaukset, matkat ja kuljetukset, hoidetaan joko Pohjantähden 
Hätäpalvelun tai SOS International Oy:n välityksellä.  

3 Autopalvelu Suomessa ja ulkomailla ei korvaa  

Vakuutus ei korvaa hinauksia tai kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet  

−  muiden kuin ajoneuvon kuljettajan ja matkustajien  

kuljettamisesta  

−  matkatavaroiden tai kuorman kuljettamisesta  

−  polttoaineen tai ajoneuvon käyttövoimana olevan  

sähköenergian loppumisesta  

−  siitä, että ajoneuvoa ei saada käynnistetyksi tai liikkeelle  

muun kuin teknisen vian vuoksi  

−  käyttökunnossa olevan vararenkaan puuttumisesta  

−  vahinkotapahtumasta riippumatta  

−  vahingon selvittelystä tai jotka liittyvät vahinkoon välillisesti,  

kuten puhelinkulut, ansionmenetys, ruoka- ja juomakulut, asioiden 
hoitamisesta aiheutuneet kulut, päivärahat tai muut vastaavat kulut  

−  jäihin uponneen ajoneuvon nostamisesta.  

Milloin Pohjantähti tai sen yhteistyökumppani pyynnöstä antaa apua 
vakuutustapahtuman johdosta ei vakuutusyhtiö ole vastuussa eikä 
korvausvelvollinen vahingosta, joka on aiheutunut  

−  avunantotoimenpiteen seurauksena  

−  kuljetuksen viivästymisestä  

−  ajoneuvon avaimen katoamisesta.  

 

Pohjantähden vahinkojelppi palvelee sinua numerossa 0800 139 
139 vuorokauden ympäri. (HUOM. Ilmoita tilanteesta välittömästi myös 
vuokraamon numeroon, josta nouto-ohjeet on saatu.) 

 


