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ALANDIAN P&I-VAKUUTUSEHDOT
LAIVANOMISTAJILLE PÄIVITETTY
Alandian päivitetyt ehdot astuvat voimaan 1.1.2020. Uusia ehtoja sovelletaan, mikäli toisin ei ole
sovittu tai vakuutuskirjasta ei muuta ilmene.
Päivitystyössä on erityisesti kiinnitetty huomiota siihen, että ehdot olisivat vielä enemmän käyttäjäystävällisemmät sekä selkeämmät. Ehtotekstiä on tarkistettu paikka paikoin kuitenkin niin, että
mahdolliset tekstimuutokset eivät vaikuta itse vakuutuskatteeseen. Alandian laivanomistajien
P&I-vakuutus täyttää myös jatkossa kaikki kansainvälisen merenkulun säännösten laivanomistajille
asettamat vaatimukset.
Alandian ehdot löytyvät myös englannin- ja ruotsinkielellä. Mikäli eri kieliversioiden välillä syntyy
ristiriitaa, noudatetaan ensi sijassa ruotsinkielistä versiota.

Pyydämme asiakkaitamme kiinnittämään huomioita erityisesti seuraaviin ehtomuutoksiin:
Ehtokohdat 3.1 (g) ja 3.4
Vuoden 2006 Merityöyleissopimuksen (MLC) mukaista vastuuta koskevat ehdot kohtien 3.1 (g) ja 3.4 alla
on siirretty kokonaan omaan MLC-lausekkeeseen. Kysymyksessä on ehtotarkennus siten, että Alandia
tarjoaa MLC-suojaa erikseen niille laivanomistajille, jotka sellaista tarvitsevat.
Todisteeksi sellaisen suojan voimassaolosta laivanomistaja saa MLC-sertifikaatin ja vakuutusehdot
ilmenevät vakuutuskirjaan sisältyvästä MLC-lausekkeesta.
Tämä muutos johtuu siitä, että osa MLC-vastuusta (kotimatkakulut ja maksamattomat palkat aluksen ns.
hylkäämistilanteessa) on hyvin kaukana perinteisestä P&I-vakuutussuojasta.
Tämä käytäntö on kansainvälisillä P&I-markkinoilla noudatetun käytännön mukainen.
Ehtokohta 9.1
Vakuutuksenottajan tiedonantovelvollisuutta, jonka perusteella vakuutuksenantaja laatii riskianalyysin
ja tekee päätöksen vakuutuksen myöntämisestä, on tarkistettu kohdassa 9.1. Vakuutuksenottajan tulee
ennen vakuutussopimuksen solmimista antaa vakuutuksenantajalle täydelliset tiedot mukaan lukien,
mutta ei rajoittuen, kaikki ne alusta koskevat tiedot, joita tämä pyytää samoin kuin kaikki muutkin tiedot,
joilla on merkitystä vakuutuksenantajalle vakuutusriskiä arvioitaessa.
Ehtokohta 9.5
Kohta 9.5 käsittelee merikelvottomuutta. Vakuutus ei kata sellaista vastuuta, kustannuksia tai kuluja,
jotka johtuvat aluksen merikelvottomuudesta. Ehtojen päivitystyössä tarkennettiin, että vakuutus ei
myöskään kata sellaista vastuuta, kustannuksia tai kuluja, jotka johtuvat vakuutetun aluksen
puutteellisesta kunnossapidosta ja hoidosta.
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Ehtokohta 12.3
Tiettyjä aluksia koskevat erityiset riskit ovat poissuljettu P&I -vakiokatteesta kohdan 12.3 mukaisesti.
Tämän kohdan alle on lisätty uusi 12.3 (f), jossa tarkennetaan, että vastuu, joka seuraa sellaisesta vedenalaisesta toiminnasta, jossa käytetään esimerkiksi sukellusveneitä, minisukellusveneitä, ROV-aluksia,
sukelluskelloja ja ammatti- tai kaupallisen sukeltajan toimintaa on poissuljettu vakuutuksesta. Vakuutus sellaisten erityisriskien varalta voidaan kuitenkin räätälöidä asiakkaan tarpeiden mukaan (Specialist
operations-extension).
Ehtokohta 15
Kohdan 15 alle on lisätty uusi ehto 15 (d) vuoden 2006 Merityöyleissopimuksen vaatimusten mukaisesti.
Vakuutuksenantajan on huolimatta siitä, mitä kohdissa 12.5 (Sotariskit) ja 12.6 (Atomivastuu) on määrätty,
täytettävä velvollisuutensa Merityöyleissopimuksen MLC 2006 mukaisten Regulation 2.5.2, Standard
A2.5.2, Regulation 4.2 ja Standard A4.2.1 (b) sekä niiden muutosten tai sellaisen kansallisen lainsäädännön, jonka tarkoituksena on implementoida MLC 2006, nojalla antamansa todistuksen mukaisesti.
Ehtokohta 21
Suomen lain mukaan merivakuutussopimukseen perustuvan korvausvaatimukseen liittyvän riidan
selvittää Suomen merivahingonlaskija. Kohtaa 21 on tarkennettu siten, että sopimuspuoli, joka on
pyytänyt selvitystä, on myös vastuussa merivahingonlaskijan palkkiosta ja kuluista.
Ehtokohta 23
Vakuutuskautta koskevaa kohtaa 23 on muutettu. Vakuutuksen voimassaolo jatkuu automaattisesti
jatkossa seuraavalla tavalla:
Vakuutus astuu voimaan klo 00.00 UTC ensimmäisenä sovittuna päivänä ja sen voimassaolo jatkuu
viimeiseen sovittuun päivään klo 24.00 UTC saakka, ja sen jälkeen vakuutuskausi kerrallaan, mikäli
vakuutusta ei ole irtisanottu tai se lakkaa olemasta voimassa näiden vakuutusehtojen tai muiden
sovittujen ehtojen mukaisesti.
Ehtokohta 29
Kohta 29 käsittelee vakuutuksen päättymistä. Sen alle on lisätty uusi kohta 29 (h), jonka mukaan
vakuutus lakkaa olemasta voimassa ilman irtisanomista välittömin vaikutuksin, kun vakuutuksenottaja
on asetettu konkurssiin tai muuten tullut maksukyvyttömäksi. Tämä on ollut aiemmin yksi irtisanomisperuste kohdan 28 alla, mutta nyt poistettu tuosta kohdasta.

Mikäli teillä on ehtomuutoksiin liittyviä kysymyksiä, pyydämme ottamaan yhteyttä Alandiaan.
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