Venevakuutus
VAKUUTUSTA KOSKEVAT TIEDOT SISÄLTÄVÄ ASIAKIRJA

Yritys: Vakuutusyhtiö Alandia, Suomi

Tuote: Täysvakuutus ja Osavakuutus

Tälle tietosivulle on koottu vain tiivistelmä vakuutusehdoista. Vakuutuksen tiedot käyvät kokonaisuudessaan ilmi
vakuutuskirjasta, -ehdoista sekä muista asiakirjoista.

Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä?
Alandian venevakuutus suojaa sekä sinua vakuutuksenottajana että luvallasi venettä käyttävää henkilöä. Vakuutus kattaa veneelle ja sen varusteille äkillisistä ja ennalta-arvaamattomista ulkoisista syistä aiheutuneet vahingot.
Vastuuvakuutus pätee tapauksissa, joissa tulet veneelläsi aiheuttaneeksi kolmannelle osapuolelle henkilö- tai
omaisuusvahingon, josta sinut todetaan korvausvelvolliseksi. Vakuutukseen sisältyy myös oikeusturva. Voit saada
oikeudellista apua, jos joudut osalliseksi venettä koskevaan riita-asiaan.

MITÄ VAKUUTUS KATTAA?

MITÄ VAKUUTUS EI KATA?

Vakuutuskirjassa mainittavan vakuutusmäärän tulee vastata
vakuutetun omaisuuden käypää arvoa. Alandia ei sovella
arvorajoja esim. elektroniikkaan ja henkilökohtaisiin, veneilyyn
kuuluviin tavaroihin. Jolla ja traileri sisältyvät vakuutukseen, jos
ne mainitaan vakuutuskirjassa. Enimmäiskorvausmäärä on yhtä
suuri kuin omaisuuden todellinen arvo, kuitenkin korkeintaan
vakuutusmäärä.

Vakuutus ei korvaa seuraavista syistä aiheutuneita vahinkoja:

ALANDIAN TÄYSVAKUUTUS
Oikeusturva- ja vastuuvakuutuksen ohella vakuutus kattaa
seuraavista syistä äkillisesti ja ennalta-arvaamatta syntyneet
vahingot:
karilleajo
törmäys
muut merivahingot
telakointi ja kuljetus
tulipalo, salamanisku, räjähdys
varkaus ja vahingonteko.
Voit lisätä täysvakuutuksen tarjoamaa turvaa ottamalla lisäva
kuutuksen mm. konerikon tai käytön keskeytymisen varalta,
kuten myös vuokrausta, charter- ja ansiokäyttöä varten. Lue
lisää vakuutusehdoistamme osoitteessa alandia.fi.

ALANDIAN OSAVAKUUTUS
Oikeusturva- ja vastuuvakuutuksen ohella vakuutus kattaa
seuraavista syistä äkillisesti ja ennalta-arvaamatta syntyneet
vahingot:
telakointi ja kuljetus
tulipalo, salamanisku, räjähdys
varkaus ja vahingonteko.

tavanomainen kuluminen ja puutteellinen ylläpito
jäätyminen, jää ja lumi
valmistus- ja materiaaliviat
liian raskas kuorma
tukkeutuneet letkut ja johdot
epäpuhdas tai väärä polttoaine tai öljy.
Vakuutus ei korvaa myöskään:
	vahinkoja, jotka olet itse aiheuttanut tai joita olet tarkoituk
sellisesti pahentanut
	varusteita, joita ei ole säilytetty lukittuina tai lukitussa tilassa
	korjausta seuraavaa arvon alenemista
	omassa veneessä sattuneita henkilövahinkoja
	sukellus-, vesiurheilu- tai irrallisia kalastusvarusteita
	henkilökohtaisia tavaroita, kuten arvoesineitä tai maksuvälineitä.

ONKO VAKUUTUSTURVALLE MITÄÄN
RAJOITTEITA?
Vakuutus ei kata vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet
!	moottorissa olevasta viasta
!	veneen ollessa ansio- tai charterkäytössä tai vuokrattuna
!	venetarvikkeen irrotessa, kadotessa tai pudotessa veteen
!	veneen osallistuessa moottorivene- tai vesijettikilpailuihin.
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ONKO VAKUUTUSTURVALLE MITÄÄN
RAJOITTEITA?
!	Jos vaurio tapahtuu kilpapurjehduksen yhteydessä, sovelletaan 10 prosentin korotettua omavastuuosuutta korvauskelpoisista kustannuksista.
!	Jos perämoottorivene ja/tai perämoottori varastetaan maissa sijaitsevalta lukitsemattomalta alueelta, omavastuuosuus
kohoaa 100 prosenttiin.
!	Jotta korvaus voidaan suorittaa täysimääräisenä, sinun
on täytynyt noudattaa venevakuutusehdoissa mainittuja
huolellisuusvaatimuksia.
!	Jos sinä tai luvallasi venettä käyttänyt henkilö on tahallisesti
tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt pelastamisvelvollisuutta, voidaan korvausta alentaa. Tahallisesti aiheutetuissa vakuutustapauksissa Alandia
on vapaa vastuusta. Jos vakuutustapahtuman syntymiseen
on myötävaikuttanut vakava laiminlyönti tai jonkun veneen
vastuuhenkilön oleminen alkoholin, vahvojen lääkeaineiden tai muiden päihteiden vaikutuksen alaisena, voidaan
korvausta alentaa tai se voidaan evätä kokonaan.
!	Vakuutus ei kata vahinkoja, jotka tapahtuvat veneen perässä vedettäville henkilöille (esim. vesisuksilla tai renkaassa).
!	Oikeusturvavakuutus ei päde riitatilanteissa, joissa vasta
puolenasi on Alandia tai luvallasi venettä käyttänyt henkilö.
!	Oikeusturvavakuutus kattaa ainoastaan luonnolliset
henkilöt vakuutuksen tavanomaisella voimassaoloalueella,
enimmäiskorvaussumma on 15.000 €.
!	Vastuuvakuutus kattaa vahingot tapauksissa, joissa sinulla
on lain mukaan korvausvelvollisuus.
!	Vastuuvakuutuksen enimmäiskorvaus on esinevahingossa
1.000.000 € ja henkilövahingossa 2.000.000 €.

MISSÄ VAKUUTUS ON VOIMASSA?
Itämeren lahtineen
	Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan vesistöt Färsaaria ja
Grönlantia lukuun ottamatta
	Kattegattin ja Skagerackin Lindesnes-HelgolandWilhelmshaven -linjasta itään
	Saimaan ja Kielin kanavat
	Norjan rannikon Norjan aluevesien osalta
	Säilytettäessä venettä maissa Suomen, Ruotsin, Norjan ja
Tanskan alueella sekä venettä kuljettaessa näissä maissa ja
niiden välillä.
	Saatavilla on laajennetun voimassaoloalueen kattava
lisävakuutus.

KUINKA JA MILLOIN SUORITAN MAKSUN?
Vakuutusmaksu on suoritettava viimeistään eräpäivänä. Voit
itse valita, maksatko mieluiten koko vuoden kerralla, puolivuosittain vai neljästi vuodessa, ja e-laskulla vai manuaalisesti.
E-laskun tilaat suoraan omasta verkkopankistasi.

MILLOIN VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLO
ALKAA JA PÄÄTTYY?
Vakuutus astuu tavallisesti voimaan heti hankittuasi sen, ellei
erikseen toisin sovita. Jollet ole irtisanonut vakuutusta, se
uusitaan automaattisesti vuoden kuluttua. Alandialla on oikeus
irtisanoa vakuutus, jos olet kuluttajana vakavasti laiminlyönyt
velvollisuuksiasi tai irtisanomiseen on muita erityisiä perusteita.

MITKÄ OVAT VELVOITTEENI?
–	Ilmoittaa veneen ja varusteiden oikeat tiedot vakuutussopi
musta tehtäessä
–	Tarkastaa vakuutuskirjan tietojen oikeellisuus ja ilmoittaa
Alandialle tietojen korjaus- ja täydennystarpeista
–	Ilmoittaa Alandialle viipymättä, jos jotakin vakuutetussa
omaisuudessa vaihtuu tai muuttuu vakuutuskauden aikana
–	Noudattaa Alandian huolellisuusvaatimuksia
–	Noudattaa lakeja, sääntöjä ja valmistajien ohjeita
–	Välttää tai estää uhkaavaa vaaraa, joka saattaa johtaa vahingon syntymiseen. Jos tämä ei ole mahdollista, on sinun pyrittävä parhaasi mukaan minimoimaan vahinkojen laajuutta.
–	Ryhtyä tarvittaviin toimiin, jos vahingon on aiheuttanut
kolmas osapuoli (esim. kirjata asianomaisen yhteystiedot ja
ottaa tarvittaessa yhteyttä poliisiin)
–	Ilmoittaa kuljetusvahingosta välittömästi kuljetusyritykselle
–	Tehdä rikosilmoitus varkaudesta.
–	Avustaa tapaustutkinnassa ja pyynnöstä voitava todistaa
oikeutesi menetetyn omaisuuden korvaukseen.

MITEN VAKUUTUKSEN VOI LOPETTAA?
Voit irtisanoa vakuutuksesi milloin tahansa. Irtisanominen tulee
tehdä kirjallisesti Alandialle, muuten irtisanominen on mitätön.
Maksamatta jätettyä vakuutusmaksua ei lueta vakuutuksen
irtisanomiseksi.
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