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HYVÄ VAKUUTUKSENOTTAJA!
Alandia tarjoaa meillä huviveneensä vakuuttaneille turvaa erilaisten  
vahinkojen varalta niin maalla kuin vesilläkin.

Haluamme sinun vakuutuksenottajana tietävän, mistä vakuutus- 
sopimuksessasi on kyse. Siksi olemmekin pyrkineet muotoilemaan  
vakuutusehtomme mahdollisimman selkeästi.

Haluamme että ehdoista ilmenee helposti ja yksiselitteisesti, mitä  
vakuutuksesi kattaa ja mitä ei. Tahdomme myös että tunnet sinua  
vakuutuksenottajana koskevat velvoitteet, eivätkä ne käy ilmi  
yllätyksenä vahingon jo tapahduttua. Tutustu siis ehtoihin  
kaikessa rauhassa. Se on viisasta ajankäyttöä.
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1. MITÄ ON VAKUUTETTU? 

1.1 Vene ja varusteet
 Vakuutus kattaa veneen sekä sen turvalliseen käyttöön vaadit- 

tavat varusteet. Varusteiden arvo lasketaan vakuutus- 

määrään. Veneellä ja varusteilla tarkoitetaan seuraavia osia

• runko

• moottori

• masto, puomi, kiinteä ja juokseva takila, purjeet, navigointi-  

 ja viestintävälineet

• turvallisuusvarusteet

• muut veneilyyn kuuluvat esineet, kuten kiikarit, tarvittavat  

 työkalut, veneilyvaatteet ja veneen varaosat

• venetyynyt, vuodevaatteet ja taloustavarat.

  

Jolla perämoottoreineen sisältyy vakuutukseen, jos ne maini- 

taan vakuutuskirjassa. Vakuutus kattaa myös trailerin tuli-

palon, varkauden, ilkivallan ja vaunuvaurion sattuessa, jos 

traileri on mainittu vakuutuskirjassa. Huolellisuusvaatimukset 

ja rajoitukset (6.3 ja 6.4) koskevat myös traileria. Telakka- 

traileri, säilytysteline ja suojapeite korvataan tulipalon, 

varkauden tai ilkivallan sattuessa.

1.2 Ilmoitusvelvollisuutesi
 Vakuutuksenottajana velvollisuutesi on

• ilmoittaa vakuutussopimusta laadittaessa oikeat tiedot  

 venettäsi ja sen varusteita koskien

• ilmoittaa Alandialle jos vakuutusta koskevat tiedot ovat  

 virheellisiä tai puutteellisia

• ilmoittaa viipymättä Alandialle jos jotakin vakuutetussa  

 omaisuudessasi vaihtuu tai muuttuu vakuutuskauden aikana. 

 Jos vahingon yhteydessä käy ilmi, että olet antanut vahin-

gon kannalta oleellista virheellistä tai puutteellista tietoa, tai 

jättänyt ilmoittamatta tekemiäsi vahinkoriskin lisääntymi-

seen myötävaikuttaneita muutoksia, voidaan korvaussummaa 

alentaa tai vakuutussopimus mitätöidä.

 Jos olet vilpillisesti antanut väärää tietoa on vakuutussopimus 

mitätön.

2. VAKUUTUS EI OLE VOIMASSA

2.1  Mitä vakuutus ei korvaa
 Vakuutus ei korvaa vahinkoa tai omaisuudenmenetystä, jonka 

tapahtuma-aikaa, -paikkaa tai -kulkua ei voida määritellä riit-

tävällä tarkkuudella, eikä sellaista vahinkoa tai omaisuuden 

menetystä, josta valmistaja, myyjä tai muu taho on lain, takuun,  

vakuutuksen tai vastaavan nojalla vastuussa.

2.2 Vakuutus ei ole voimassa, jos vene
• on ansiokäytössä (lisävakuutus saatavilla ks. 10.11)

• on vuokrattuna tai charter-käytössä (lisävakuutus saatavilla  

 ks. 10.7 & 10.8)

• osallistuu moottorivene- tai vesijettikilpailuun

• on viranomaisten takavarikoimana tai muiden viranomais- 

 toimien kohteena

• on käytössä ilman omistajan suostumista

• käytetään lain ja asetusten vastaisesti

• vaihtaa omistajaa.

2.3 Poikkeukselliset tapahtumat
 Vakuutus ei korvaa vahinkoa tai omaisuuden menetystä, joka  

 aiheutuu

• sodasta

• terroriteosta, vallankumouksesta tai vastaavista mullistuk- 

 sista

• ydinonnettomuudesta

• tai joka syntyy epäsuorasti radioaktiivisen altistuksen  

 seurauksena.

TÄMÄN VAKUUTUS KATTAA

Alandian venevakuutus koskee sinua vakuutuksenottajana sekä luvallasi venettä käyttävää 
henkilöä. Vakuutus korvaa veneellesi ja varusteillesi äkillisistä ja ennalta arvaamattomista 
ulkoisista tapahtumista aiheutuvat vahingot.

Vakuutus pätee myös tilanteissa, joissa sinut vakuutuksenottajana katsotaan korvaus- 
velvolliseksi esimerkiksi toiselle veneelle, laiturille tai henkilölle aiheuttamastasi vahingosta.

Vakuutukseen sisältyy oikeusturva. Voit siis saada korvausta oikeudellisesta avusta  
joutuessasi osalliseksi venettäsi koskevaan riitaan.

Tästä voit lukea lisää kahteen vakuutusmuotoomme liittyvistä ehdoista ja  
huolellisuusvaatimuksista – Täys- ja Osavakuutus.
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3. MISSÄ VAKUUTUS ON VOIMASSA?

3.1  Maantieteellinen alue 
 Vakuutus on voimassa

• Itämerellä ja sen lahdissa

• Ruotsin, Suomen, Norjan ja Tanskan vesialueilla sekä  

 järvillä, Färsaaret ja Grönlanti poislukien

• Kattegattissa ja Skagerakissa Lindesnes-Helgoland- 

 Wilhelmshaven -linjan itäpuolella

• Saimaan ja Kielin kanavissa

• Norjan rannikolla maan aluevesillä

• maasäilytyksessä Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja  

 Tanskassa ja kuljetuksissa näissä maissa ja niiden välillä.

 

 Suunnitellessasi venematkaa, veneen maakuljetusta tai  

veneen säilytystä tavanomaisen alueen ulkopuolella, voit 

hakea lisävakuutusta tietyille alueille. Lisäturva voidaan 

myöntää erillisen riskiarvion perusteella.

 Lisätietoa kohdassa 10.9.

4. VAKUUTUS KORVAA

4.1  Veneellesi aiheutuvat vahingot 
 Venevahingot luokitellaan neljään pääryhmään

• merivahingot

• telakointi- ja kuljetusvahingot

• tulipalo

• varkaus ja ilkivalta.

 Alandian venevakuutus on voimassa vuoden ympäri huolimatta  

 siitä, onko veneesi vesillä vai maissa.

FINLAND

TELAKOINTI- JA KULJETUSALUE

Fartområde

TAVANOMAINEN KULKUALUE

VIHJEITÄ JA NEUVOJA

Voit laajentaa  
voimassaoloaluetta 
hankkimalla lisäturvan 
– sekä venematkoille 
että kuljetuksille ja 
varastoinnille maissa.
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5. MERIVAHINGOT

5.1 Karilleajo, törmäys, sekä muut merivahingot
 Alandia korvaa välittömät vahingot, jotka syntyvät

• karilleajon, törmäyksen tai kaatumisen yhteydessä

• äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman seurauk- 

 sena mastoon ja takilaan

• veden tunkeutuessa äkillisesti ja ennalta arvaamatta  

 sisään rungosta, läpivienneistä ja niiden putkiliitoksista tai  

 niihin johtavista letkuista

• muun äkillisen ja ennalta arvaamattoman ulkoisen  

 tapahtuman seurauksena.

5.2 Vakuutusmäärän lisäksi maksettavat korvaukset
 Vakuutusmäärän ohella vakuutus voi korvata myös vahingon 

synnyttyä tai sen uhatessa vaadittujen toimien aiheuttamia 

kohtuullisia kustannuksia, esimerkiksi:

• Väliaikainen korjaus, joka on ollut tarpeen veneen  

 pelastamiseksi hätätilanteesta tai jotta se on voitu siirtää  

 Alandian hyväksymälle korjaajalle.

• Vahingontorjunta tai hinaus lähimpään satamaan.

• Veneen kuljetus onnettomuuspaikalta korvauskelpoisessa  

 vahinkotapauksessa.

• Onnettomuuspaikan raivaaminen ja hylyn poistaminen, jos  

 laki sinut siihen velvoittaa.

• Korkeintaan 500 euron arvosta majoitus- ja kotimatkakuluja  

 vahingon tapahduttua vähintään 25 meripeninkulman  

 päässä kotisatamasta.

5.3 Huolellisuusvaatimukset
 Jotta vakuutus on voimassa ilman korvauksen alentamista 

merivahinkotapauksessa tulee

• veneen ja varusteiden olla merikelpoisessa kunnossa

• vene tarkastaa vesillelaskun yhteydessä vuotojen varalta

• vene kiinnittää huolellisesti ja soveltuvin varustein varau- 

 tuen mahdolliseen tuuleen ja merenkäyntiin

• vene pitää tyhjänä vedestä ja tarkastaa automaattinen  

 pilssijärjestelmä säännöllisesti 

• kiinnitettynä olevaa venettä varusteineen valvoa normaaliin 

 tapaan

• purjeet pakata tai sitoa huolellisesti

• merenkulkusääntöjä ja muita onnettomuuksien ehkäi- 

 semiseksi tarkoitettuja sääntöjä noudattaa

• varusteiden ja miehistön olla voimassaolevien määräysten  

 mukaisia

• käyttää navigointiin sopivia apuvälineitä 

• noudattaa valmistajan käsittely-, käyttö-, asennus-,  

 huolto- ja kunnossapito-ohjeita.

• noudattaa viranomaisten ohjeita

• varusteiden olla ammattimaisesti asennettuja ja veneily- 

 käyttöön tarkoitettuja. 

 Korvausta voidaan alentaa tai se voidaan evätä kokonaan, jos 

vahingon syntymiseen on myötävaikuttanut jonkun veneen 

vastuuhenkilön esiintyminen alkoholin, vahvojen lääkeainei-

den tai muiden päihteiden vaikutuksen alaisena.

 
 5.3.1 Talvisäilytys vedessä
 Jos säilytät venettä talvisaikaan vedessä ja haluat vakuu-

tuksen säilyvän voimassa ilman korvauksen alentamista, 

on veneen oltava tarkoitukseen soveltuvassa, suojatussa 

paikassa. Veneestä tulee huolehtia rittävästi sääolosuhteet 

huomioiden, ja se on pidettävä tyhjänä veneen kelluvuuteen 

vaikuttavasta vedestä, lumesta ja jäästä. Palloventtiilit, läpi- 

viennit, letkut, hanat, tyhjennysjärjestelmä ja muut vesi- ja 

käymäläjärjestelmän osat on suojattava jäätymiseltä. Myös 

veneen sisätiloissa on huolehdittava jäätymisenestosta eikä 

venettä ympäröivää vettä saa päästää jäätymään. Vakuutus ei 

korvaa jäissä käytöstä syntyneitä vahinkoja.

5.4 Vakuutus ei korvaa
• poltto- ja voiteluaineita

• irrallisia kalastusvarusteita (lisävakuutus saatavilla ks. 10.3)

• sukellus-, vesiurheilu- ja retkeilyvarusteita

• konerikkoa (lisävakuutus saatavilla ks. 10.5)

• irtaantunutta jollaa (lisävakuutus saatavilla ks. 10.1)

• irronneita, kadonneita tai veteen pudonneita venetar- 

 vikkeita (lisävakuutus saatavilla ks. 10.1)

• rungon tai kansirakenteiden jäätymisen seurauksena  

 syntyneitä vahinkoja

• ruokaa, juomia ja tupakkatuotteita

• kelloja, koruja, aurinko- ja silmälaseja

• maksuvälineitä

• taidetta, jalokiviä ja jalometalliesineitä

• kotieläimiä

• valokuvia ja videotallenteita

• kameroita, matkapuhelimia ja muita suoraan veneilyyn  

 liittymättömiä laitteita.

5.5 Tätä vakuutus ei korvaa 
 Vakuutus ei korvaa vahinkoa tai omaisuuden menetystä, joka 

johtuu

• ajan saatossa ilmenevistä tapahtumista, kuten materiaalin 

 kulumisesta, ruostumisesta, syöpymisestä, lahoamisesta,  

 homehtumisesta, hiertymisestä tai haalistumisesta 

• normaalista kulumisesta, kuten naarmuista ja likaantu- 

 misesta

• valmistus- tai materiaaliviasta 

• rakenne-, asennus- ja kokoonpanovirheistä 

• puutteellisesta kunnossapidosta 

• heikkolaatuisista korjaustöistä 

• ylikuormituksesta 

• jäähdytysjärjestelmän häiriöstä

• tukkeutuneista vedenotto- tai -poistoletkuista

VIHJEITÄ JA NEUVOJA

Kuvaa vakuutettu  
omaisuutesi. Valokuvat 
ovat tärkeä osa  
asiakirjaaineistoasi.
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• vuotaneesta akkuhaposta 

• eläimistä 

• jäätymisestä, jäästä tai lumesta 

• hiekan, soran tai muiden vieraiden esineiden aiheuttamista  

 vaurioista vesisuihkuvetolaitteeseen 

• epäpuhtaasta tai väärästä polttoaineesta tai öljystä. 

6. TELAKOINTI- JA KULJETUSVAHINGOT

6.1  Vahingot noston, varastoinnin ja siirron yhteydessä   
 Alandia korvaa äkillisen ja ennalta arvaamattoman ulkoisen 

tapahtuman veneelle aiheuttamat vahingot

• vesillelaskun tai noston yhteydessä

• takiloinnin yhteydessä

• noston, siirron tai varastoinnin yhteydessä maalla.

 Kuljetusvahingon sattuessa tapahtuneesta on ilmoitettava 

välittömästi kuljetusyhtiölle.

6.2 Vakuutusmäärän lisäksi maksettavat korvaukset
 Vakuutus voi korvata myös vahingon synnyttyä tai sen  

uhatessa vaadittujen toimien aiheuttamia kohtuullisia kustan-

nuksia, esimerkiksi:

• Veneen kuljetus onnettomuuspaikalta korvauskelpoisessa  

 vahinkotapauksessa

• Onnettomuuspaikan raivaaminen ja hylyn poistaminen, jos  

 sinulla on tähän lain mukaan velvollisuus.

6.3 Huolellisuusvaatimukset 
 Jotta vakuutus on voimassa alentamattomana maissa tap-

ahtuvissa vahingoissa, tulee

• vene ja traileri suojata ja niitä käsitellä tarkoitukseen  

 soveltuvin varustein vesillelaskun, noston, kuljetuksen ja  

 säilytyksen aikana

• trailerin olla sopiva veneen pituuteen ja painoon nähden

• noudattaa valmistajan käsittely-, käyttö-, asennus-,  

 huolto- ja kunnossapito-ohjeita.

 Korvausta voidaan alentaa tai se voidaan evätä kokonaan, jos 

vahingon syntymiseen on esiintyminen alkoholin, vahvojen 

lääkeaineiden tai muiden päihteiden vaikutuksen alaisena.

6.4  Tätä vakuutus ei korvaa
 Vakuutus ei korvaa vahinkoa tai omaisuuden menetystä, joka 

johtuu

• ajan saatossa ilmenevistä tapahtumista, kuten materiaalin 

 kulumisesta, ruostumisesta, syöpymisestä, lahoamisesta, 

 homehtumisesta, hiertymisestä tai haalistumisesta 

• normaalista kulumisesta, kuten naarmuista ja likaantumisesta

• valmistus- tai materiaaliviasta 

• rakenne-, asennus- ja kokoonpanovirheistä 

• puutteellisesta kunnossapidosta 

• heikkolaatuisista korjaustöistä 

• ylikuormituksesta 

• jäähdytysjärjestelmän häiriöstä

• tukkeutuneista vedenotto- tai -poistoletkuista

• vuotaneesta akkuhaposta 

• eläimistä 

• jäätymisestä, jäästä tai lumesta 

• trailerin liikennekelvottomasta kunnosta vahingon sattuessa.

7. TULIPALO

7.1  Tulipalo, salamaniskut tai räjähdykset 
 Alandia korvaa vahingot, jotka johtuvat

• tulipalosta

• salamaniskusta

• räjähdyksestä.

7.2 Vakuutusmäärän lisäksi maksettavat korvaukset 
 Vakuutus voi korvata myös vahingon synnyttyä tai sen  

uhatessa vaadittujen toimien aiheuttamia kohtuullisia  

kustannuksia, esimerkiksi:

• Veneen kuljetus onnettomuuspaikalta korvauskelpoisessa  

 vahinkotapauksessa.

• Onnettomuuspaikan raivaaminen ja hylyn poistaminen, jos  

 sinulla on tähän lain mukaan velvollisuus.

•  Korkeintaan 500 euron arvosta majoitus- ja kotimatkakuluja, 

 jos vahinko on tapahtunut vähintään 25 meripeninkulman  

 päässä kotisatamasta.

7.3  Huolellisuusvaatimukset
 Jotta vakuutus olisi voimassa alentamattomana tulipalo- 

tapauksessa, tulee

• kaikkien veneessä olevien palovaarallisten varusteiden olla  

 veneilykäyttöön hyväksyttyjä ja asianmukaisten ohjeiden 

 mukaisesti asennettuja ja käytettyjä

• avotulta veneessä aina valvoa

• veneessä olla hyväksytyt sammutusvarusteet

• polttonesteitä säilyttää veneessä hyväksytyissä säiliöissä.  

 Irrallisia säiliöitä ei tule täyttää veneessä.

• moottori- ja tankkitilat tuulettaa huolella polttoainetank- 

 kauksen yhteydessä

• veneen kiinteässä polttoainetankissa olla kannelle tai  

 erilliseen itsetyhjentyvään tilaan asennettu täyttöhela.  

 Siitä on lisäksi oltava veneen ulkopuolelle johtava pois- 

 toputki.

• tankin liitosten olla kaasutiiviitä ja maadoitettuja

• veneessä tai sen lähettyvillä tehtävissä palovaarallisissa  

 töissä noudattaa voimassa olevia tulitöiden suojeluohjeita.

 Korvausta voidaan alentaa tai se voidaan evätä kokonaan, jos 

vahingon syntymiseen on myötävaikuttanut jonkun veneen 

vastuuhenkilön oleminen alkoholin, vahvojen lääkeaineiden 

tai muiden päihteiden vaikutuksen alaisena.

VIHJEITÄ JA NEUVOJA

Tulipalo alkaa usein 
pentteristä. Ole  
erityisen varuillasi kun 
täytät spriikeittimesi, 
äläkä ikinä jätä avotulta 
valvomatta.
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7.4 Tätä vakuutus ei korvaa
 Vakuutus ei korvaa vahinkoa tai omaisuuden menetystä, joka 

johtuu

• oikosulusta sähköasennuksessa

• rakenne-, asennus- ja kokoonpanovirheistä

• valmistus- tai materiaaliviasta

• puutteellisesta kunnossapidosta

• ylikuumenemisesta tai räjähdyksestä veneen moottorissa,  

 jäähdytysjärjestelmässä tai pakoputkistossa.

8. VARKAUS JA ILKIVALTA 

8.1 Omaisuuden menetys tai vahingot omaisuudelle
 Alandia korvaa kadotetun omaisuuden ja vahingot, jotka  

aiheutuvat

• varkaudesta tai varkauden yrityksestä

• ilkivallasta.

8.2 Vakuutetun omaisuuuden tunnistaminen
 Jotta vakuutus on voimassa varkaus- ja ilkivaltatapauksissa 

ilman korvauksen alentamista, tulee

• vakuutuskirjasta käydä ilmi rungon ja moottorin  

 valmiste- ja/tai sarjanumero

• trailerin ja jollan tietojen löytyä vakuutuskrjasta. Vahingon  

 sattuessa on omistajuus voitava todentaa pyynnöstä

• telakkatrailerin ja säilytystelineen omistajuus voida toden- 

 taa pyynnöstä vahingon sattuessa.

8.3 Rikosilmoitukset, kauppakirjat jne.
 Jos veneesi tai jokin sen vakuutetuista varusteista varastetaan, 

tulee sinun

• tehdä rikosilmoitus varkaudesta ja toimittaa ilmoituk- 

 sesta kopio Alandialle. Rikosilmoituksessa on mainittava  

 valmiste-/sarjanumero.

• liittää mukaan varastetun omaisuuden kauppakirja ja muut  

 tarvittavat dokumentit.

8.4 Jos kadonnutta omaisuutta ei löydy
 Ellei kadonnutta omaisuutta ole löytynyt 30 päivän kuluessa 

siitä, kun olet toimittanut tarvittavat tiedot ja asiakirjat  

Alandialle olet oikeutettu korvaukseen.

8.5 Jos kadonnut omaisuus löytyy
• olet velvollinen ilmoittamaan asiasta Alandialle

• on Alandialla oikeus ottaa se omistukseensa, jos olet jo  

 ehtinyt saada korvauksen.

8.6 Vakuutusmäärän lisäksi maksettavat korvaukset 
 Vakuutus voi Alandian harkintaan perustuen korvata myös 

varkauden tai ilkivallan synnyttämiä kohtuullisia kustannuk-

sia, kuten

• veneen väliaikainen korjaus tai siirto lähimpään satamaan

• korkeintaan 500 euron arvosta majoitus- ja koti- matka- 

 kuluja, jos vahinko on tapahtunut vähintään 25 meri- 

 peninkulman päässä kotisatamasta.

8.7 Huolellisuusvaatimukset
 Jotta vakuutus on voimassa varkaustapauksessa ilman kor-

vauksen alentamista tulee

• rungosta, moottorista, apumoottorista, vetolaitteista,  

 trailerista ja jollasta mottoreineen löytyä selkeästi merkityt 

 runko- tai sarjanumerot ja näiden tietojen tulee käydä ilmi 

 myös vakuutuskirjasta

• telakkatrailerin olla tunnistettavissa

• irrallisia varusteita säilyttää lukitussa tilassa, kun vene on  

 miehittämätön tai sitä kuljetetaan

• vesiskootteri lukita veneilykäyttöön tarkoitetuilla lukitus- 

 välineillä ja varustaa toimivalla käynnistyksenestolla tai  

 paikantimella. Pidempään kuin 48 tuntia kestävän pysä- 

 köinnin yhteydessä vesiskootteria tulee säilyttää lukitussa  

 tilassa ja lukittuna

• veneen, moottorin, muun lukitun varusteen tai hälytys- 

 laitteen avaimia ei tule säilyttää veneessä

• perämoottorin olla lukittu tarkoituksenmukaisin lukitus- 

 tarvikkein

• trailerin olla lukittu sille tarkoitetulla lukolla – joko aisa- 

 lukolla tai kettingillä ja lukolla.

 Omavastuu maissa tapahtuvissa varkauksissa 
 Maissa tapahtuvia varkauksia koskevat erilliset omavastuu- 

säännöt. Lue lisää kohdassa 15.2.

8.8 Tätä vakuutus ei korvaa
• poltto- ja voiteluaineita

• irrallisia kalastusvarusteita (lisävakuutus saatavilla ks. 10.3)

• sukellus-, vesiurheilu– ja retkeilyvarusteita

• vahinkoja, joihin liittyy vakuutuksenottajan tai venettä  

 käyttäneen henkilön ilkivaltaa

• kavalluksia tai petoksia

• lukitsematta tai kiinnittämättä jätettyjen varusteiden  

 varkauksia.

9. HUOLELLISUUSVAATIMUKSET

Hyvää merimiestapaa ja huolellisuutta kannattaa aina noudattaa 

– sekä vesillä että käsitellessä venettä maissa. Tätä helpotta- 

maan olemme koostaneet vakuutuksenottajille listan huolelli-

suusvaatimuksia (huolellisuusvaatimuksilla tarkoitetaan myös 

vakuutussopimuslain sekä yleisten vakuutusehtojen suojelu-

ohjeita) tavoitteenamme pienentää vahinkoriskiä. Ohjeet pätevät 

myös henkilöihin, jotka ovat suostumuksellasi vastuussa vakuu-

tetusta veneestä tai valvoo sitä.

Jos vahinko johtuu siitä, että olet ollut varomaton etkä ole nou-

dattanut huolellisuusvaatimuksia, olet ottanut tietoisen riskin 

tai tahallisesti aiheuttanut vahingon, ratkaistaan asia tapaus-

kohtaisesti ja korvausta saatetaan alentaa tai se voidaan evätä 

kokonaan. Sama koskee kaikkia vakuutuksen osia – venevahinkoja, 

vastuuvakuutusta ja oikeusturvaa.

Ellet noudata huolellisuusvaatimuksia, alennetaan korvausta 

tyypillisesti vähintään 25%. Huomioithan, että korvaus saattaa 

olla suurempi, pienempi tai se saatetaan evätä täysin riippuen 

huolimattomuuden asteesta ja vahinkotapahtuman olosuhteista.



Venevakuutusehdot Suomi, 01.02.20209

10. LISÄVAKUUTUKSET 

Voit halutessasi täydentää Alandian täysvakuutuksen turvaa  

erilaisin lisävakuutuksin. Seuraavassa voit tutustua lähemmin  

lisävakuutuksiimme.

10.1  Veneplus 
 Veneplus-lisäturvalla täydennetty vakuutus kattaa irtoavat, 

katoavat tai veteen putoavat venetarvikkeet.

 Enimmäiskorvaus on 3 000 euroa ja omavastuu 200 euroa.

10.2 Keskeytysturva
 Keskeytysturva kattaa tilanteet, joissa venettä ei voida käyt- 

tää vahingon vaatimien korjaustöiden vuoksi. Lisävakuutus ei 

ole voimassa laajennetulla voimassaoloalueella. Korvauksen 

määrä on 1 500 euroa. 

 Jotta lisäturva pätee, on

• vahingon pitänyt tapahtua 1.5.–31.8. välisenä aikana

• veneen oltava vahingon takia käyttökelvoton tai meri kelvoton

• vahingon oltava tyypiltään korvauskelpoinen ja ylitettävä  

 kustannuksiltaan omavastuuosuuden

• korjaustöiden kestettävä vähintään 15 kokonaista työpäivää

• korjaajan oltava Alandian hyväksymä.

10.3 Alandian Kalastusvakuutus
 Lisävakuutus kattaa irralliset urheilukalastusvälineet tuli-

palon, varkauden ja ilkivallan sattuessa. Pidemmän säilytyk-

sen ajaksi varusteet on lukittava sisään veneeseen. Tilapäis-

esti varusteita voidaan säilyttää joko paikoilleen tai veneen 

sisälle lukittuina.

 Korvauksen määrä on korkeintaan 3 000 euroa ja omavastuu 

150 euroa.

10.4 Korotettu vastuuvakuutuksen enimmäiskorvaus esine- 
vahingoissa

 Voit korottaa vastuuvakuutuksen enimmäiskorvaussummaa 

esinevahingoissa 2 000 000 euroon.

10.5 Konerikko
 Lisäturva konerikon varalta kattaa äkilliset ja ennalta  

arvaamattomat sisäsyntyiset vahingot korkeintaan 15 vuotta 

vanhassa sarjavalmisteisessa ja veneilykäytössä olevassa 

päämoottorissa, voimansiirtolaitteissa, potkureissa, gene- 

raattoreissa, keulapotkureissa sekä ankkuri- ja sähkö- 

vinsseissä. Päämoottorin (jäljempänä ”moottori”) ikä määrit-

telee lisäturvan voimassaoloajan. Lisäturvaa ei uusita enää 

sinä vuonna, jona moottorin iäksi tulee 16 vuotta. 

 Lisäturva voidaan myöntää korkeintaan 10 vuotta vanhalle 

moottorille. Moottorin ikärajoitukset lasketaan sen  

käyttöönottopäivästä. Omavastuuosuus vastaa vakuutus- 

kirjassa mainittua merivahinkojen omavastuuta.

 Lisäturvaan pätevät kohdissa 5. Merivahingot, 6. Telakointi-  

ja kuljetusvahingot sekä 7. Tulipalo mainitut rajoitukset ja 

huolellisuusvaatimukset seuraavassa luetelluin täydennyksin. 

 

 10.5.1 Huolellisuusvaatimukset 
 Jotta konerikkoturva on voimassa vahingon sattuessa ilman 

korvauksen alentamista tulee:

• Moottoria ja muuta koneellista varustusta huoltaa ja hoitaa  

 valmistajan huolto-ohjeiden mukaisesti. 

• Moottoria ja muuta koneellista varustusta käyttää  

 valmistajan ohjeita noudattaen. 

 Vahingon sattuessa vakuutuksenottajan on voitava osoittaa 

noudattaneensa huollon osalta valmistajan suosituksia.

 

 10.5.2  Tätä vakuutus ei korvaa
 Konerikkoturva ei korvaa vahinkoa 

• vakuutettua moottoria vanhemmassa osassa tai  

 komponentissa

• jos vene on, tai on ollut, ammattikäytössä 

• veneen ollessa vuokrakäytössä 

• tavanomaisen maantieteellisen alueen ulkopuolella, vaikka  

 olisitkin laajentanut vakuutuksen voimassaoloaluetta

• jonka valmistajan, maahantuojan tai myyjän voimassaoleva  

 takuu kattaa.

10.6 Vesijetin konerikko
 Lisäturva vesijetin konerikon varalta korvaa korkeintaan  

5 vuotta vanhan vesijetin alkuperäismoottorin äkilliset ja  

ennalta arvaamattomat sisäsyntyiset vahingot. Ikä lasketaan 

jetin käyttöönottopäivästä ja konerikkoturva päättyy, kun 

moottorin 6 vuoden ikäraja täyttyy. Omavastuun suuruus  

vastaa vakuutuskirjassa mainittua merivahinkojen omavas-

tuuta. Lisävakuutukseen pätevät kohdissa 5. Merivahingot, 

6. Telakointi- ja kuljetusvahingot sekä 7. Tulipalo mainitut  

rajoitukset ja huolellisuusvaatimukset. Lisäturva ei korvaa 

valmistajan käsittely-, käyttö-, asennus-, huolto- ja kunnossa 

pitoohjeiden laiminlyönnistä aiheutuneita vahinkoja eikä 

valmistajan, maahantuojan tai myyjän myöntämän voimassa 

olevan takuun piiriin kuuluvia vahinkoja. 

 Vahingon sattuessa vakuutuksenottajan on voitava osoittaa 

noudattaneensa huollon osalta valmistajan suosituksia.

10.7 Vuokraus
 Lisävakuutus vuokrauskäyttöä varten voidaan myöntää  

erillisen riskiarvion perusteella. Lisäturvan ehdot ilmenevät 

vakuutuskirjasta vakuutusta hankittaessa. Lisävakuutus ei 

kata matkustajavastuuta.

10.8 Charter
 Lisävakuutus charter-käyttöä varten voidaan myöntää  

erillisen riskiarvion perusteella. Lisäturvan ehdot ilmenevät 

vakuutuskirjasta vakuutusta hankittaessa.

 Charter-lisävakuutus ei kata matkustajavastuuta.

VIHJEITÄ JA NEUVOJA

Tarkista säännöllisesti 
veneesi ja varusteidesi 
käypä arvo. Olet vas-
tuussa että arvot ovat 
oikein valittu.
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10.9 Laajennettu voimassaoloalue
 Laajennetun voimassaoloalueen lisävakuutus voidaan 

myöntää erillisen, alla mainittua aluetta koskevan riskiarvion 

perusteella. Lisäturvan erityisehdot ilmenevät vakuutus- 

kirjasta vakuutusta hankittaessa.

  10.9.1 Pohjanmeri,  alue 1

  10.9.2 Välimeri, sekä Euroopan sisäiset kulkuvedet, alue 2

  10.9.3 Välimeri, Kanarian saaret sekä Euroopan sisäiset  

  kulkuvedet, alue 3

  10.9.4 Välimeri, Kanarian saaret, Karibia sekä Euroopan  

  sisäiset kulkuvedet, alue 4

10.10 Piilovikatakuu
 Piilovikatakuu voidaan myöntää erillisen riskiarvion perus- 

teella, kun Alandian vakuuttama vene vaihtaa omistajaa. 

Myöntämisen ehtona on, että myös uusi omistaja vakuuttaa 

veneen Alandialla ja sekä myyjä että ostaja ovat yksityis- 

henkilöitä. Piilovikatakuun ehdot löytyvät osoitteesta  

alandia.fi

10.11 Veneen käyttö ansiotarkoituksessa
 Lisävakuutus ansiokäyttöä varten voidaan myöntää erillisen 

riskiarvion perusteella. Lisäturvan ehdot ilmenevät vakuutus- 

kirjasta vakuutusta hankittaessa. Lisävakuutus ei kata matkus- 

tajavastuuta.

11. VASTUU

11.1 Esine- tai henkilövahingot jotka sattuvat kolmannelle 
osapuolelle

 Jos sinä vakuutuksenottajana aiheutat teollasi tai laimin- 

lyönnilläsi veneen käytön yhteydessä kolmannelle osapuolelle  

esine- tai henkilövahingon, jonka olet vallitsevan lainsää- 

dännön nojalla velvollinen korvaamaan, voi Alandia korvata  

vahinkoa kärsineen osapuolen esittämät vaateet. Turva koskee 

myös henkilöitä, jotka käyttävät venettä suostumuksellasi.

11.2 Toisen omaisuudelle sattuneet vahingot 
 Vahingon yhteydessä korvataan vahingoittuneen omaisuuden 

arvo. Jos korjaaminen on mahdollista, korvataan korjauskulut. 

Myös muita vahingon seurauksena syntyneitä kuluja voidaan 

korvata. Korvauksen enimmäismäärä esinevahingoissa on 

1 000 000 euroa. Summa koskee yhtä vahinkotapahtumaa 

eikä siihen vaikuta samanaikaisesti tapahtuneiden vahinkojen 

määrä. 

 Enimmäiskorvaussummaa on mahdollista korottaa, lue lisää 

kohdasta 10.4.

11.3 Henkilövahingot
 Vahingosta kärsinyt henkilö voi saada korvauksen vahingosta 

aiheutuneista hoitokuluista, tulonmenetyksestä sekä fyysi- 

sestä ja henkisestä kärsimyksestä. Henkilövahingon enim-

mäiskorvaus on 2 000 000 euroa. Summa koskee yhtä vahinko-

tapahtumaa loukkaantuneiden henkilöiden määrästä riippu-

matta.

11.4 Rajoitukset
 Vakuutukseen sisältyy rajoituksia. Vakuutus ei kata vahinkoja, 

jotka tapahtuvat

• omassa veneessään oleville henkilöille

• vuokratuille, lainatuille tai luvatta käytössäsi oleville  

 esineille

• esineille, jotka olet luvannut asentaa, korjata, siirtää tai  

 säilyttää

• hinauksessasi oleville henkilöille

• vahinkoja, jotka muu joko lakisääteinen tai vapaaehtoinen  

 vakuutus kattaa 

• koska olet jättänyt poistamatta tai raivaamatta hylyn.

 Vakuutus ei kata myöskään hallinto- tai rikosoikeudellisia  

rangaistusmaksuja.

11.5 Korvausta voidaan alentaa tai se voidaan evätä kokonaan, jos
• turvallisuusohjeita on tahallisesti tai vakavan huolimatto- 

 muuden seurauksena laiminlyöty

• pelastamisvelvollisuutta on tahallisesti tai vakavan huoli- 

 mattomuuden seurauksena laiminlyöty

• vahinko on tahallisesti aiheutettu

• vahingon yhteydessä jonkun veneen vastuuhenkilön  

 esiintyminen alkoholin, vahvojen lääkeaineiden tai muiden  

 päihteiden vaikutuksen alaisena on myötävaikuttanut  

 vahingon syntyyn.

11.6 Yhteisvastuu
 Jos samasta toisen omaisuudelle tai toiselle henkilölle  

tapahtuneesta vahingosta on vastuullisina lisäksesi muita-

kin henkilöitä, sovelletaan seuraavaa käytäntöä. Kokonais- 

vahingonkorvaus jaetaan vastuullisten määrällä ja muiden 

ehtojen täyttyessä Alandia korvaa sinun osuutesi summasta.

11.7 Omavastuu vastuuvahingon yhteydessä
 Kussakin korvauskelpoisessa vahinkotapauksessa korvaus- 

kelpoisista kuluista vähennetään vakuutuskirjassa mainittu 

omavastuuosuus.

 Omavastuuta ei sovelleta, jos vahinkotapauksen yhteydessä 

todetaan, ettet ole siihen syypää.

11.8 Erityistoimet vahinkotapauksissa
 Alandialle on ilmoitettava, jos sinut todetaan vahingonkor-

vausvelvolliseksi. Alandialla on oikeus osallistua neuvottelu-

ihin vahinkoa kärsineen kanssa. Jos Alandialle ei ole annettu 

mahdollisuutta osallistua neuvotteluihin, eivät vahinkoa 

kärsineen kanssa tekemäsi sopimukset sido Alandiaa.

VIHJEITÄ JA NEUVOJA

Tarkista veneesi  
säännöllisesti kun  
se on kiinnitettynä.
Kiinnitykset voivat 
irrota ja itsetyhjennys 
tukkiutua.



Venevakuutusehdot Suomi, 01.02.202011

12. OIKEUSTURVA LUONNOLLISILLE HENKILÖILLE

12.1  Oikeusturvavakuutus 
 Jos sinä vakuutuksenottajana joudut oikeudelliseen riitaan, voi 

Alandia korvata aiheellisiksi ja kohtuullisiksi katsotut kustan-

nukset tarvitsemastasi oikeudellisesta avusta tapauksessa. 

Turva kattaa myös muut, suostumuksellasi venettä käyttävät 

henkilöt.

 Oikeusturvavakuutus on voimassa Suomessa, Ruotsissa, 

Norjassa ja Tanskassa. Oikeusturvavakuutus ei koske avo-

imia yhtiöitä, kommandiitti- tai osakeyhtiöitä, aatteellisia 

tai kaupallisia yhdistyksiä tai muita elinkeinonharjoittajia. 

Enimmäiskorvaus on 15 000 euroa ja omavastuuosuus 20 %  

korvauskelpoisesta kokonaissummasta, kuitenkin vähintään 

200 euroa.

 Täydelliset oikeusturvan ehdot löydät kotisivuiltamme tai saat 

pyynnöstä Alandialta.

13. VAHINGON SATTUESSA

13.1  Vahingon sattumisesta 
 Vahingon sattumisesta on ilmoitettava Alandialle välittömästi. 

Seuraavassa kerrotaan, kuinka sinun tulee toimia ja mitkä vel-

vollisuudet sinua koskevat. Jos et noudata niitä tai laiminlyöt 

velvollisuuksiasi, voidaan korvausta alentaa kohtuulliseksi  

katsottavalla summalla laiminlyönnin vakavuus huomioiden tai 

vakuutussopimus voidaan mitätöidä.

13.2  Velvollisuutesi 
 Vakuutuksenottajana olet velvollinen noudattamaan pelasta-

misvelvollisuutta pyrkimällä kaikin tavoin 

• välttämään tai estämään uhkaavaa vaaraa, joka saattaa 

 johtaa vahingon syntymiseen. Jos tämä ei ole  

 mahdollista, on sinun pyrittävä parhaasi mukaan mini- 

 moimaan vahinkojen laajuutta

• ryhtymään tarvittaviin toimiin henkilöllisyyden selvittä- 

 miseksi jos vahingon on aiheuttanut ulkopuolinen henkilö,  

 ja tekemään poliisille ilmoituksen tapahtuneesta

• ilmoittamaan kuljetusvahingosta välittömästi kuljetus- 

 yritykselle

• pidättäytymään alkoholin ja muiden päihteiden käyttä- 

 misestä vahingon tapahduttua, jos on syytä uskoa, että  

 poliisi tulee tutkimaan tapausta.

 Jos sinä itse tai suostumuksellasi venettä käyttävä hen-

kilö tahallisesti tai vähäistä merkittävämmän huolimatto- 

muuden johdosta laiminlyö pelastamisvelvollisuutensa, 

voidaan korvausta alentaa.

 Tahallisesti aiheutetuissa vakuutustapauksissa Alandia on  

vapaa vastuusta.

 Jos vakuutustapahtuma on aiheutunut törkeästä huolimatto- 

muudesta tai siitä, että joku veneessä olevista vastuu- 

henkilöistä on ollut alkoholin, vahvojen lääkeaineiden tai 

muiden päihteiden vaikutuksen alaisena, voidaan korvausta 

alentaa tai se voidaan evätä.

13.3  Vahingosta ilmoittaminen 
 Vahingosta on ilmoitettava Alandialle mahdollisimman pian. 

Jos vahingosta ilmoitetaan suullisesti, on kirjallinen va-

hinkoilmoitus jätettävä neljän viikon kuluessa tästä joko koti-

sivujen kautta tai postitse.

 Tulipalo-, varkaus-, ilkivalta- sekä muissa rikostapauksissa 

tapahtumista on viipymättä ilmoitettava poliisille. Jos vene 

ja/tai moottori varastetaan, on sarjanumeron käytävä ilmi 

rikosilmoituksesta. Rikosilmoitus täydentää vahinkoilmoituk-

sesi. Lisäksi kuljetusvahingoista on ilmoitettava mahdollisim-

man nopeasti kuljetusyhtiölle.

 Korvausta hakiessasi sinun tulee

• toimittaa Alandialle vahingon selvittämisessä tarvittavat  

 asiakirjat, kuten kauppakirja, alkuperäiset tositteet ja kuitit,  

 varusteluettelo, valokuvat ja mahdollinen rikosilmoitus

• hankkia omalla kustannuksellasi mahdolliset lisäselvi- 

 tykset, joihin haluat viitata

• avustaa Alandiaa parhaan kykysi mukaan vahingon  

 tarkastamisessa ja tapauksen selvittämisessä

• ilmoittaa Alandialle, jos vahingoittunut omaisuutesi on  

 vakuutettu myös toisessa vakuutusyhtiössä.

13.4  Vahinkojen korjaukset 
 Vahingon tapahduttua olet velvollinen noudattamaan Alandi-

an antamia ohjeita. Näihin kuuluu

• sopia etukäteen Alandian kanssa, miten ja missä korjaus  

 suoritetaan ja tarvitaanko muita toimia, kuten nostoa ja  

 kuljetusta

• hankkia kustannusarvio telakalla tehtävien korjaustöiden 

 hinnasta.

 Ellei toisin ilmoiteta, toimii vakuutuksenottaja vahingon  

korjauksessa tarvittavien palveluiden ja tarvikkeiden tilaajana.

13.5  Korvauksen maksaminen
 Alandia tekee vahinkoasiassa päätöksen ja suorittaa korvauk-

sen viimeistään 30 päivän kuluttua siitä, kun tarvittavat tiedot 

ja asiakirjat on toimitettu Alandialle. Lunastuksen yhteydessä 

Alandialla on oikeus lunastetunomaisuuden omistajuuteen. 

Korvaus suoritetaan kohdan 14.2 mukaisesti.

VIHJEITÄ JA NEUVOJA

Joidenkin vahinkojen 
sattuessa saattaa
olla tarpeen pystyä 
esittämään kauppa-
ja asiakirjoja. Pidä kaikki 
asiakirjat säästössä 
yhdessä paikassa.
Mutta älä veneessä.
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14. NÄIN KORVAUS LASKETAAN

14.1  Vakuutusmäärä 
 Voimassa olevien ehtojen täyttyessä vakuutus korvaa  

vahingoittuneen tai kadonneen omaisuuden. Vakuutuskirjasi 

vakuutusmäärien tulee vastata vakuutetun omaisuuden  

käypää arvoa. Vakuutuksenottajana olet itse vastuussa siitä, 

että vakuutusmäärät on oikein mitoitettu. 

14.2 Korvausvaihtoehdot
 Alandialla on oikeus päättää, miten vahinko tai menetys  

korvataan. Korvausta määriteltäessä lähtökohtana on vahin- 

goittuneen omaisuuden käypä arvo. Seuraavassa kuvataan 

osittaisia ja kokonaisvahinkoja koskevat korvausvaihtoehdot.

 14.2.1 Osittainen vahinko 
 Kun kyseessä on osittainen vahinko, kuten vaurioitunut tai 

varastettu osa, Alandia voi valita korvaustavaksi joko korjaus- 

kustannusten suorittamisen, vastaavanarvoisen omaisuuden 

hankkimisen tai vaurioituneen omaisuuden käypää arvoa  

vastaavan rahallisen korvauksen, kuitenkin vähintään 30 % 

vastaavan omaisuuden uushankintahinnasta.

 Korkeintaan 2 vuotta vanha omaisuus, jota ei voida korjata, 

korvataan uushankintahinnalla.

 14.2.2 Kokonaisvahinko
 Alandia voi valita kokonaisvahingon korvaustavaksi joko 

vastaavanarvoisen omaisuuden hankkimisen, lunastuksen 

käyvästä arvosta tai käypää arvoa vastaavan rahallisen  

korvauksen. Korvaus ei voi kuitenkaan ylittää vakuutusmäärää.

14.3  Käypä arvo
 Käyvällä arvolla tarkoitetaan iän ja kunnon huomioiden vastaa- 

vanarvoisen omaisuuden hankintakustannuksia, välittömästi 

ennen vahingon sattumista. 

14.4  Uushankintahinta
 Uushankintahinnalla tarkoitetaan vastaavanarvoisen uuden 

omaisuuden hankintakustannuksia, välittömästi ennen vahin-

gon sattumista.

14.5  Kulut, joita ei korvata
 Vakuutus ei korvaa

• korjausta seuraavaa arvon alenemista

• kuluja, jotka syntyvät, kun omaisuutta ei voida vahingon  

 vuoksi käyttää

• rahallista korvausta ajasta, jonka omaisuus on onnetto- 

 muuden jälkeen käyttökelvoton (lisävakuutus saatavilla ks.  

 10.2)

• varaosien tai muiden korjauksessa tarvittavien tarvikkeiden  

 kuljetuksesta aiheutuneita lisäkustannuksia

• toimitusvaikeuksista tai tuotannon päättymisestä johtuvia  

 lisäkustannuksia

• lisäkustannuksia, jotka aiheutuvat käypää markkina arvoa  

 kalliimmasta korjausvalinnastasi, esimerkiksi nopeamman  

 palvelun saamiseksi

• lisäkustannuksia, jotka ovat syntyneet, koska et ole korjaut- 

 tanut vahinkoa välittömästi tai olet valinnut Alandian  

 ehdotusta kalliimman korjaajan

• muita samanaikaisesti tehtyjä korjaus- tai parannustöitä

• mainostarroja tai -teippauksia, jotka eivät kuulu omai- 

 suuteen alkuperäisinä

•  arvonlisäveroa, jos omaisuutta käytetään arvonlisävero- 

 velvolliseen toimintaan.

14.6 Vahinkoa seuraava bonusten menetys
 Alandia voi, voimassaolevien sääntöjen mukaisesti, vähentää 

kertyneiden bonusten määrää vahingon jälkeen. Vähen-

nys suoritetaan vakuutusta uusittaessa. Korvatun vahingon  

jälkeen Alandia voi alentaa kertyneen bonuksen määrää.  

10 % vähennys suoritetaan vakuutusta uusittaessa.

15. OMAVASTUUT

15.1  Omavastuulla tarkoitetaan sitä osuutta vahingosta 
 Omavastuulla tarkoitetaan sitä osuutta vahingosta, jonka 

maksat itse. Mitä korkeampi omavastuu, sitämatalampi vakuu-

tusmaksu on. Korvausta suoritettaessa omavastuuosuus 

vähennetään korvauskelpoisista kuluista. Omavastuun 

suuruus ilmenee vakuutuskirjastasi. Jollan ja trailerin oma- 

vastuu on 200 euroa, poislukien kohdassa 15.4. lueteltu.

Korotettu omavastuu
15.2  Varkaus maissa, perämoottorivene 
 Perämoottoriveneen ja/tai perämoottorin varkaustapauksissa 

omavastuuosuus korotettaan 100 %, jos varkaus on tapahtunut  

ulkona, maissa sijaitsevalta lukitsemattomalta alueelta.

15.3 Kilpapurjehdus
 Jos veneesi vaurioituu kilpapurjehduksen yhteydessä, korote- 

taan omavastuuosuutta 10 % korvauskelpoisista kustannuk-

sista, vakuutuskirjassa mainitun omavastuuosuuden lisäksi.

Ei omavastuuta
15.4  Varkaus maissa, lukitusta tilasta
 Jos vene ja moottori varastetaan lukitusta varastosta tai luki-

tusta säilytyshallista, omavastuuta ei sovelleta. Sama pätee 

jollaan ja traileriin.

15.5 Ilman omavastuuta korvataan myös seuraavat Alandian  

 ennalta hyväksymät toimet

• pelastustoimet

• hylyn raivaus

• vahingon tarkastus.

15.6 Omavastuu useassa samanaikaisessa vahingossa 
 Jos vahinkotapahtuman yhteydessä päädytään hyödyntämään 

samanaikaisesti useita vakuutuksen osia - venevahinko, 

vastuu tai oikeusturva – pidätetään ainoastaan korkein oma-

vastuuosuus. Kohdan 15.3 mukaisesta korotetusta omavastu-

usta vastaat tosin kaikissa tapauksissa.

16. OSAVAKUUTUS

16.1  Alandian Osavakuutus tarjoaa rajoitetun turvan sinulle, joka 

tunnet kulkuvetesi hyvin ja käytät venettä merivahinkoriskiä 

vähentävällä tavalla. Se tarjoaa hyvän vastuu- ja oikeusturva-

vakuutuksen ja täysikelpoisen suojan säilyttäessäsi ja kuljet-

taessasi venettä maissa. Osavakuutukseen ei voi liittää lisä-

vakuutuksia. Taulukossa sivulla 13 kuvataan Alandian Täys- ja 

Osavakuutusten erot.
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RÄÄTÄLÖI VAKUUTUKSESI
Valitsemalla lisävakuutuksia voit räätälöidä vakuutuksesi omien  
tarpeittesi mukaan.
Ota yhteyttä meihin jos haluat lisätä vakuutussuojaasi.

 TÄYS-
vakuutus

 OSA-
vakuutus

• Laajennettu voimassaoloalue
• Keskeytysturva
• Konerikko
• Veneplus-lisäturva
• Korotettu vastuuvakuutuksen 

enimmäiskorvaus
• Vuokraus
• Charter
• Ansiokäyttö
• Alandia kalastusvakuutus
• Piilovikatakuu

KARILLEAJO

TÖRMÄYS

MUUT MERIVAHINGOT

TELAKOINTI  JA KULJETUS-
VAHINGOT

PALO

VARKAUS JA ILKIVALTA

OIKEUSTURVA

VASTUU

MAHDOLLISET LISÄ- 
VAKUUTUKSET :

13
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17. YLEISET SOPIMUSEHDOT 

Kohtaan Yleiset sopimusehdot olemme koonneet määräykset,  

jotka koskevat kaikkia venevakuutuksen kolmea osa-aluetta  

(venevahinko-, vastuu- ja oikeusturvavakuutus). Näiden määräys-

ten lisäksi eri lakipykälissä on määräyksiä, jotka vaikuttavat vakuu-

tussopimuksen sisältöön. Tärkein on tietenkin vakuutussopimuslaki, 

mutta joissakin tapauksissa voidaan soveltaa myös esimerkiksi  

oikeustoimilakia.  

Vakuutussopimuslaista johtuvia oikeuksia ja velvollisuuksia
Vakuutussopimuslaki (543/94) on vakuutussopimuksia koskeva laki, 

joka sisältää asiakkaan ja vakuutusyhtiön väliseen sopimussuhtee-

seen sekä eräiden kolmansien henkilöiden oikeuksiin vaikuttavia 

säännöksiä. Seuraavassa on osa lain keskeisimmistä säännöksistä 

sekä asiat, joista vakuutusehdoissa on lain mukaan määrättävä. 

Tähän vakuutussopimukseen sovelletaan kuitenkin myös sellaisia 

vakuutussopimuslain säännöksiä, joita ei jäljempänä ole esitetty. 

Otsikoiden jälkeen suluissa olevat pykälämerkinnät viittaavat nii-

hin vakuutussopimuslain säännöksiin, joissa käsitellään otsikossa 

mainittuja asioita.

17.1 Eräät keskeiset käsitteet
 Vakuutussopimuksen keskeinen sisältö (6 §) määritellään 

vakuutuskirjassa ja vakuutusehdoissa.

 Vakuutuksenottaja (2 §) on se, jonka hyväksi vahinkovakuutus 

on voimassa.

 Vakuutettu (2 §) on se, jonka hyväksi vahinkovakuutus on  

voimassa.

 Vakuutuskausi (16 §) on sovittu vakuutuskirjaan merkitty 

vakuutuksen voimassaoloaika. Vakuutussopimus jatkuu sovi-

tun vakuutuskauden kerrallaan, jollei jompi kumpi sopimus- 

puoli irtisano sopimusta. 

 Vakuutustapahtuma on se tapahtuma, jonka perusteella 

vakuutuksesta suoritetaan korvausta.

 Suojeluohje  (31 §) on vakuutuskirjassa, vakuutusehdois-

sa tai muutoin kirjallisesti asetettu velvollisuus noudattaa 

määräyksiä, joilla on tarkoitus estää tai rajoittaa vahingon 

syntymistä.

17.2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä
 17.2.1 Vakuutusyhtiön tiedonantovelvollisuus (5 § ja 9 §)
 Vakuutusyhtiö antaa ennen vakuutussopimuksen solmim-

ista vakuutuksen hakijalle vakuutustarpeen arvioimiseksi ja 

vakuutuksen valitsemiseksi tarpeelliset tiedot, kuten tietoja 

vakuutusyhtiön omista vakuutusmuodoista, vakuutusmak-

suista ja vakuutusehdoista. Tietoja annettaessa kiinnitetään 

huomiota myös vakuutusturvan olennaisiin rajoituksiin. 

Vakuutuksen etämyynnissä annetaan lisäksi kuluttajansuo-

jalain 6 a luvussa tarkoitetut ennakkotiedot. Etämyynnillä 

tarkoitetaan esimerkiksi vakuutusten myymistä puhelimitse 

tai verkossa. Jos vakuutusyhtiö tai sen edustaja on vakuutu-

sta markkinoitaessa jättänyt vakuutuksenottajalle antamatta 

tarpeellisia tietoja vakuutuksesta tai on antanut hänelle siitä 

virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, vakuutussopimuk-

sen katsotaan olevan voimassa sen sisältöisenä kuin vakuu-

tuksenottajalla oli saamiensa tietojen perusteella ollut aihet-

ta käsittää.

 17.2.2 Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tiedonantovelvolli- 
suus (22 §, 23 § ja 34 §)

 Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tulee ennen vakuutuksen 

myöntämistä antaa oikeat ja täydelliset vastaukset vakuutus- 

yhtiön esittämiin kysymyksiin, joilla voi olla merkitystä vakuu- 

tusyhtiön vastuun arvioimisen kannalta. Vakuutuksenotta-

jan ja vakuutetun tulee lisäksi vakuutuskauden aikana ilman 

aiheetonta viivytystä oikaista vakuutusyhtiölle antamansa, 

vääriksi tai puutteellisiksi havaitsemansa tiedot.

 Jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu on täyttäessään edellä- 

mainittua velvollisuuttaan menetellyt vilpillisesti, vakuutus- 

sopimus ei sido vakuutusyhtiötä. Vakuutusyhtiöllä on oikeus 

pitää suoritetut vakuutusmaksut, vaikka vakuutus raukeaisi. 

Jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu on tahallisesti tai huoli- 

mattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt 

tiedonantovelvollisuutensa, korvausta voidaan alentaa tai se 

evätä. Harkittaessa onko korvausta alennettava tai se evät- 

tävä, otetaan huomioon, mikä merkitys seikalla, jota vakuu- 

tuksenottajan tai vakuutetun antama väärä tai puutteellinen 

tieto koskee, on ollut vahingon syntymiseen. Lisäksi otetaan 

Vakuutusmaksu jakautuu vuoden aikana vaihtelevasti ja on korkeimmillaan kesäkuukausina. Tämä tarkoittaa että vakuutukselle voi 
jäädä maksujäämää jos vakuutus lopetetaan ennen vakuutuksen päättymispäivää.

 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu

10% 10%

15% 15%

10% 10% 10%

4% 4%4%4% 4%
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huomioon vakuutuksenottajan ja vakuutetun tahallisuus tai 

huolimattomuuden laatu sekä olosuhteet muutoin. Jos vakuu-

tusmaksu on vakuutuksenottajan tai vakuutetun antaman 

väärän tai puutteellisen tiedon takia sovittu pienemmäksi kuin 

se olisi ollut, jos oikeat ja täydelliset tiedot olisi annettu, otetaan 

korvausta alennettaessa huomioon sovitun vakuutusmaksun 

suhde vakuutusmaksuun, joka olisi peritty, jos tiedot olisivat 

olleet oikeita ja täydellisiä. Vähäinen poikkeama annetun tie-

don ja oikean ja täydellisen tiedon välillä ei kuitenkaan oikeuta 

vakuutuskorvauksen alentamiseen.

 

17.3 Vakuutusyhtiön vastuun alkaminen ja vakuutussopimuksen 
voimassaolo

 17.3.1 Vakuutusyhtiön vastuun alkaminen (11 §)
 Vakuutusyhtiön vastuu alkaa, jollei muusta ajankohdasta 

ole yksilöllisesti sovittu vakuutuksenottajan kanssa, silloin, 

kun vakuutusyhtiö tai vakuutuksenottaja antaa tai lähettää 

hyväksyvän vastauksen toisen sopijapuolen tarjoukseen. 

Jos vakuutuksenottaja on antanut tai lähettänyt kirjallisen 

vakuutushakemuksen vakuutusyhtiölle ja jos on ilmeistä, että 

vakuutusyhtiö olisi hakemuksen hyväksynyt, vakuutusyhtiö 

vastaa myös hakemuksen antamisen tai lähettämisen jälkeen 

sattuneesta vakuutustapahtumasta.

 Vakuutushakemus tai hyväksyvä vastaus, jonka vakuutuksen- 

ottaja on antanut tai lähettänyt vakuutusyhtiön edustajalle, 

katsotaan jätetyksi tai lähetetyksi vakuutusyhtiölle. Jollei ole 

selvitystä siitä, mihin vuorokaudenaikaan vastaus tai hakemus 

on annettu tai lähetetty, katsotaan tämän tapahtuneen kello 

24.00.

 17.3.2 Vakuutussopimuksen voimassaolo  (16 §)
 Vakuutussopimus on ensimmäisen vakuutuskauden päätyttyä 

voimassa sovitun vakuutuskauden kerrallaan, jollei vakuutuk-

senottaja tai vakuutusyhtiö irtisano sopimusta. Vakuutussopi-

mus voi päättyä myös muista jäljempänä kohdissa 17.4.2, 17.4.3 

ja 18.9 mainituista syistä.

17.4 Vakuutusmaksu
 17.4.1 Vakuutusmaksun suorittaminen (38 §)
 Vakuutusmaksu on suoritettava kuukauden kuluessa siitä, 

kun vakuutusyhtiö lähetti vakuutuksenottajalle vakuutus-

maksua koskevan laskun. Ensimmäistä maksua ei kuitenkaan 

tarvitse suorittaa ennen vakuutusyhtiön vastuun alkamista 

eikä myöhempiä maksuja ennen sovitun vakuutusmaksukaud-

en tai vakuutuskauden alkamista. Jos vakuutusyhtiön vastuu 

alkaa joltakin osin myöhemmin, tätä osaa koskevaa vakuu-

tusmaksua ei tarvitse suorittaa ennen vastuun alkamista. Jos 

vakuutuksenottajan suoritus ei riitä kaikkien vakuutusyhtiön 

vakuutusmaksusaatavien maksamiseen, vakuutuksenotta-

jalla on oikeus määrätä, mitä vakuutusmaksusaatavia hänen 

suorituksillaan lyhennetään.

 17.4.2 Vakuutusmaksun viivästyminen (39 §) 
 Jos vakuutuksenottaja on laiminlyönyt vakuutusmaksun  

maksamisen edellä kohdassa 17.4.1 mainitussa määräajassa, 

vakuutusyhtiöllä on oikeus irtisanoa vakuutus päättyväksi 

14 päivän kuluttua irtisanomista koskevan ilmoituksen 

lähettämisestä. Jos vakuutuksenottaja maksaa vakuutus-

maksun ennen irtisanomisajan päättymistä, vakuutus ei 

kuitenkaan pääty irtisanomisajan kuluttua. Vakuutusyhtiö 

mainitsee tästä mahdollisuudesta irtisanomista koskevassa 

ilmoituksessa. Jos maksun laiminlyönti on johtunut vakuutuk-

senottajan maksuvaikeuksista, joihin hän on joutunut sairaud-

en, työttömyyden tai muun erityisen seikan vuoksi pääasiassa 

ilman omaa syytään, vakuutus päättyy irtisanomisesta huoli-

matta vasta 14 päivän kuluttua esteen lakkaamisesta. Vakuu-

tus päättyy kuitenkin viimeistään kolmen kuukauden kuluttua 

irtisanomisajan päättymisestä. Vakuutuksen määräaikaisen 

jatkumisen mahdollisuudesta mainitaan Irtisanomisilmoituk-

sessa. Jos vakuutusmaksua ei makseta edellä kohdassa 17.4.1 

tarkoitetussa määräajassa, myöhästymisajalta on maksetta-

va viivästyskorkoa korkolain mukaan.
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 17.4.3 Viivästyneen vahinkovakuutusmaksun 
 suorittaminen (42 §) 
 Jos vakuutuksenottaja suorittaa vakuutusmaksun vakuutuk-

sen päätyttyä, astuu vakuutusyhtiön vastuu voimaan maksun 

suorittamista seuraavana päivänä. Vakuutus on tällöin  

voimassa sen uudesta voimaanastumispäivästä alkuperäisen 

vakuutuskauden päättymiseen saakka. Jos vakuutusyhtiö ei 

halua saattaa päättynyttä vakuutusta uudelleen voimaan, 

ilmoittaa vakuutusyhtiö vakuutuksenottajalle 14 päivän  

kuluessa vakuutusmaksun suorittamisesta, ettei maksua  

oteta vastaan.

 

 17.4.4 Vakuutusmaksun palauttaminen sopimuksen 
 päättyessä (45 §)
 Jos vakuutus päättyy sovittua ajankohtaa aikaisemmin, on 

vakuutusyhtiöllä oikeus vakuutusmaksuun vain siltä ajalta, 

jonka sen vastuu on ollut voimassa. Muu osa jo suoritetusta 

vakuutusmaksusta palautetaan vakuutuksenottajalle. Vakuu- 

tusmaksua ei kuitenkaan palauteta, jos asiassa on menetelty 

vilpillisesti kohdassa 17.2.2 tarkoitetuissa tilanteissa. Palaut-

et- tava vakuutusmaksu määritellään sillä perusteella, mikä 

on ollut kannetun riskin suhde koko riskiin ja vakuutusaikaan/- 

kauteen. Kuukausittainen vakuutusmaksujakauma näkyy alla 

olevasta kaaviosta. Mikäli vakuutusyhtiö maksaa korvauk-

sen kokonaisvahingosta, yhtiöllä on oikeus lukea hyväkseen 

vakuutusmaksu koko vakuutuskaudelta. Vakuutusmaksua 

ei kuitenkaan erikseen palauteta, jos palautettava maksu on 

vähemmän kuin 8 euroa.

17.5 17.5 Tietojen antaminen sopimuksen voimassaoloaikana
 17.5.1 Vakuutusyhtiön tiedonantovelvollisuus (6 §, 7 § ja 9 §)
 Vakuutussopimuksen solmimisen jälkeen vakuutusyhtiö  

antaa vakuutuksenottajalle vakuutuskirjan sekä vakuutuseh-

dot. Vakuutuksen voimassaoloaikana vakuutusyhtiö lähettää 

vakuutuksenottajalle vuosittain tiedon vakuutusmäärästä ja 

muista sellaisista vakuutusta koskevista seikoista, joilla on 

vakuutuksenottajalle ilmeistä merkitystä (vuositiedote). Jos 

vakuutusyhtiö tai sen edustaja on vakuutuksen voimassaolo- 

aikana antanut vakuutuksesta puutteellisia, virheellisiä taik- 

ka harhaanjohtavia tietoja, vakuutussopimuksen katsotaan 

olevan voimassa sen sisältöisenä kuin vakuutuksenottajalla  

oli saamiensa tietojen perusteella ollut aihetta käsittää, jos 

tällaisten puutteellisten, virheellisten taikka harhaanjohtavi-

en tietojen voidaan katsoa vaikuttaneen vakuutuksenottajan 

menettelyyn. Tämä ei kuitenkaan koske tietoja, jotka vakuu- 

tusyhtiö tai sen edustaja on vakuutustapahtuman sattumisen 

jälkeen antanut tulevasta korvauksesta.

 17.5.2 Vakuutuksenottajan tiedonantovelvollisuus vaaran 
lisääntymisestä (26 § och 34 §)

 Vakuutuksenottajan tulee ilmoittaa vakuutusyhtiölle vakuu-

tussopimusta päätettäessä ilmoitetuissa  olosuhteissa tai 

vakuutuskirjaan merkityssä asiantilassa vakuutuskaud-

en aikana tapahtuneesta olennaisesta vahingonvaaraa 

lisäävästä muutoksesta, jota vakuutusyhtiön ei voida katsoa 

ottaneen lukuun sopimusta päätettäessä. Vakuutuksenotta-

jan on ilmoitettava tällaisesta muutoksesta vakuutusyhtiölle 

viimeistään kuukauden kuluttua muutosta seuraavan vuosi- 

tiedotteen saamisesta. Vakuutusyhtiö muistuttaa vakuutukse-

nottajaa tästä velvollisuudesta vuositiedotteessa. Jos vakuu-

tuksenottaja on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei 

voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt ilmoittaa vaaran lisäänty-

misestä, korvausta voidaan alentaa tai se evätä. Harkittaessa 

onko korvausta alennettava tai se evättävä, otetaan huomioon, 

mikä merkitys vahingonvaaraa lisänneellä muuttuneella 

olosuhteella on ollut vahingon syntymiseen. Lisäksi otetaan  

huomioon vakuutuksenottajan tahallisuus tai huolimatto-

muuden laatu sekä olosuhteet muutoin. Jos vakuutusmaksu 

on vakuutuksenottajan tai vakuutetun antaman väärän tai 

puutteellisen tiedon takia sovittu pienemmäksi kuin se olisi 

ollut, jos oikeat ja täydelliset tiedot olisi annettu, otetaan kor-

vausta alennettaessa huomioon sovitun vakuutusmaksun 

suhde vakuutusmaksuun, joka olisi peritty, jos tiedot olisivat 

olleet oikeita ja täydellisiä. Vähäinen poikkeama annetun tie-

don ja oikean ja täydellisen tiedon välillä ei kuitenkaan oikeuta 

vakuutuskorvauksen alentamiseen.

 

17.6 Velvollisus estää ja rajoittaa vahingon syntymistä
 17.6.1 Velvollisuus noudattaa suojeluohjeita (31 § ja 34 §)
 Vakuutetun tulee noudattaa vakuutuskirjassa, vakuutuseh-

doissa tai kirjallisesti muutoin annettuja suojeluohjeita. Jos 

vakuutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei 

voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt suojeluohjeiden noudat-

tamisen, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai evätä. 

Harkittaessa onko korvausta alennettava tai evättävä, oteta-

an huomioon, mikä merkitys suojeluohjeen laiminlyönnillä 

on ollut vahingon syntymiseen. Lisäksi tulee ottaa huomioon 

vakuutetun tahallisuus tai huolimattomuuden laatu sekä olo-

suhteet muutoin.

 Vastuuvakuutus (31 §)
 Vastuuvakuutuksessa ei korvausta vakuutetun huolimatto- 

muuden takia alenneta eikä evätä. Jos vakuutettu on kuiten-

kin laiminlyönyt suojeluohjeen noudattamisen tahallaan tai  

törkeästä huolimattomuudesta, tai jos vakuutetun alkoholin tai 

huumausaineen käyttö on vaikuttanut laiminlyöntiin, voidaan 

korvausta alentaa tai evätä. Jos vakuutettu on laiminlyönyt 

suojeluohjeen noudattamisen törkeästä huolimattomuudesta 

tai jos vakuutetun alkoholin tai huumausaineiden käyttö on 

vaikuttanut laiminlyöntiin, vakuutusyhtiö suorittaa kuiten-

kin vastuuvakuutuksesta vahinkoa kärsineelle luonnolliselle 

henkilölle sen osan korvauksesta, jota tämä ei ole ulosotossa 

tai konkurssissa todetun vakuutetun maksukyvyttömyyden 

vuoksi saanut perityksi.

 17.6.2 Vahingon torjumis- ja rajoittamisvelvollisuus (pelas-
ta- misvelvollisuus 32§)

 Vakuutustapahtuman sattuessa tai välittömästi uhatessa 

vakuutetun tulee kykyjensä mukaan huolehtia vahingon tor-

jumisesta tai rajoittamisesta. Jos vahinko on ulkopuolisen 

aiheuttama, vakuutetun tulee ryhtyä tarpeellisiin toimiin 

vakuutusyhtiön oikeuden säilyttämiseksi vahingon aiheutta-

jaa kohtaan. Vakuutetun on pyrittävä esimerkiksi selvittämään 

vahingon aiheuttajan henkilöllisyys. Jos vahinko on aiheutettu 

rangaistavalla teolla, vakuutetun tulee viivytyksettä ilmoit-

taa asiasta poliisiviranomaisille ja vaatia oikeudessa rikok-

sen tekijöille rangaistusta, jos vakuutusyhtiön etu sitä vaatii. 

Vakuutetun tulee muutoinkin noudattaa vakuutusyhtiön vah-

ingon torjumiseksi ja rajoittamiseksi antamia ohjeita. Vakuu-

tusyhtiö korvaa edellä mainitun pelastamisvelvollisuuden 

täyttämisestä aiheutuneet kohtuulliset kustannukset, vaikka 

vakuutusmäärä siten ylitettäisiinkin. Jos  vakuutettu on tahal-

lisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, 

laiminlyönyt edellä tarkoitetun pelastamisvelvollisuutensa, 
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voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai evätä. Harkit-

taessa onko korvausta alennettava tai evättävä, otetaan huo-

mioon, mikä merkitys laiminlyönnillä on ollut vahingon synty-

miseen. Lisäksi tulee ottaa huomioon vakuutetun tahallisuus 

tai huolimattomuuden laatu sekä olosuhteet muutoin.

 Vastuuvakuutus (32 §)
 Vastuuvakuutuksessa ei korvausta vakuutetun huolimatto-

muuden takia alenneta eikä evätä. Jos vakuutettu on kuiten-

kin laiminlyönyt pelastamisvelvollisuutensa tahallisesti tai 

törkeästä huolimattomuudesta tai jos vakuutetun alkoholin  

tai huumausaineiden käyttö on vaikuttanut laiminlyöntiin, 

korvausta voidaan alentaa tai evätä. Jos vakuutettu on laimin-

lyönyt pelastamisvelvollisuutensa törkeästä huolimatto-

muudesta tai jos vakuutetun alkoholin tai huumausaineiden 

käyttö on vaikuttanut laiminlyöntiin, vakuutusyhtiö suorit-

taa kuitenkin vastuuvakuutuksesta vahinkoa kärsineelle 

luonnolliselle henkilölle sen osan korvauksesta, jota tämä 

ei ole ulosotossa tai konkurssissa todetun vakuutetun mak-

sukyvyttömyyden vuoksi saanut perityksi.

17.7. Vakuutustapahtuman aiheuttaminen (30 § ja 34 §)
 17.7.1 Vakuutustapahtuman aiheuttaminen tahallaan 
 Vakuutusyhtiö on vastuusta vapaa vakuutettua kohtaan, joka 

on tahallisesti aiheuttanut vakuutustapahtuman.

 17.7.2 Törkeä huolimattomuus sekä alkoholin tai huumaus- 
aineen käyttö 

 Jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeästä 

huolimattomuudesta tai jos vakuutetun alkoholin tai huu-

mausaineiden käyttö on vaikuttanut vakuutustapahtumaan, 

voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai se voidaan 

evätä. Harkittaessa korvauksen alentamista tai epäämistä 

otetaan huomioon, mikä merkitys vakuutetun henkilön toi-

menpiteellä on ollut vahingon syntymiseen. Lisäksi otetaan 

huomioon vakuutetun henkilön tahallisuus tai huolimatto-

muuden laatu sekä olosuhteet muutoin.

 Mikäli kyse on vastuuvakuutuksesta, suorittaa vakuutusyhtiö 

korvauksen mahdollisesta alentamisesta tai epäämisestä 

huolimatta vahinkoa kärsineelle luonnolliselle henkilölle sen 

osan korvauksesta, jota tämä ei ole ulosotossa tai konkurssis-

sa todetun vakuutetun maksukyvyttömyyden vuoksi saanut 

perityksi.

17.8 Samastaminen (33 §)
 Mitä edellä on sanottu vakuutetusta, kun kysymys on vakuu-

tustapahtuman aiheuttamisesta, suojeluohjeiden noudatta-

misesta tai pelastamisvelvollisuudesta, sovelletaan vasta-

avasti henkilöön

 1. joka vakuutetun suostumuksella on vastuussa vakuutuksen 

 kohteena olevasta moottorikäyttöisestä tai hinattavasta 

 ajoneuvosta, aluksesta taikka ilmaaluksesta,

 2. joka omistaa vakuutetun omaisuuden yhdessä vakuutetun 

 kanssa ja käyttää sitä yhdessä hänen kanssaan; tai

 3. joka asuu vakuutetun kanssa yhteisessä taloudessa ja  

 käyttää vakuutettua omaisuutta yhdessä hänen kanssaan. 

 

 Mitä edellä on sanottu vakuutetusta, kun kysymys on suojelu-

ohjeiden noudattamisesta, sovelletaan vastaavasti henkilöön, 

jonka tehtävänä vakuutuksenottajaan olevan työ- tai virka-

suhteen perusteella on huolehtia suojeluohjeen noudatta- 

misesta.

17.9 Syyntakeettomuus ja pakkotila (36 §) 
 Vakuutusyhtiö ei vastuusta vapautuakseen tai sen rajoit-

tamiseksi vetoa edellä mainittuihin kohtiin 17.6 ja 17.7, jos 

vakuutettu aiheuttaessaan vakuutustapahtuman tai laimin-

lyödessään suojeluohjeen noudattamisen taikka pelasta-

misvelvollisuuden oli 12 vuotta nuorempi tai sellaisessa 

mielentilassa, ettei häntä olisi voitu tuomita rangaistukseen 

rikoksesta. Vakuutusyhtiö ei vastuusta vapautuakseen tai sen 

rajoittamiseksi vetoa kohtiin 17.5, 17.6 ja 17.7, jos vakuutettu 

aiheuttaessaan vaaran lisääntymisen tai vakuutustapahtu-

man taikka laiminlyödessään suojeluohjeen noudattamisen 

tai pelastamisvelvollisuuden toimi henkilön tai omaisuuden  

vahingoittumisen ehkäisemiseksi sellaisissa olosuhteissa, 

että laiminlyönti tai toimenpide oli puolustettavissa. Mitä 

tässä kohdassa on sanottu vakuutetusta, sovelletaan myös 

kohdassa 17.8 vakuutettuun samastettavaan henkilöön.

18. KORVAUSMENETTELY 

18.1 Korvauksen hakijan velvollisuudet (69 § ja 72 §) 

 Korvauksen hakijan on annettava vakuutusyhtiölle sellaiset 

asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vakuutusyhtiön vastuun 

selvittämiseksi. Tällaisia asiakirjoja ja tietoja ovat esimerkik-

si ne, joiden avulla voidaan todeta, onko vakuutustapahtuma 

sattunut, kuinka suuri vahinko on syntynyt ja kenelle korvaus 

on suoritettava. Korvauksen hakija on velvollinen hankkimaan 

ne selvitykset, jotka ovat parhaiten hänen saatavissaan  

ottaen kuitenkin huomioon myös vakuutusyhtiön mahdolli-

suudet hankkia selvitystä. Vakuutusyhtiö ei ole velvollinen 

suorittamaan korvausta ennen kuin se on saanut edellä maini-

tut selvitykset. Jos korvauksen hakija on vakuutustapahtu-

man jälkeen vilpillisesti antanut vakuutusyhtiölle vääriä tai 

puutteellisia tietoja, joilla on merkitystä vakuutusyhtiön vas-

tuun arvioimisen kannalta, voidaan korvausta alentaa tai se 

voidaan evätä sen mukaan, kuin olosuhteet huomioon ottaen 

on kohtuullista.

18.2 Korvausoikeuden vanhentuminen (73 §) 
 Vakuutuskorvausta on haettava vakuutusyhtiöltä vuoden 

kuluessa siitä, kun korvauksen hakija sai tietää vakuutuk-

sen voimassaolosta, vakuutustapahtumasta ja vakuutu-

stapahtumasta aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta. 

Korvausvaatimus on joka tapauksessa esitettävä 10 vuoden 

kuluessa vakuutustapahtumasta tai, jos vakuutus on otettu 

vahingonkorvausvelvollisuuden varalta, vahinkoseuraamuk-

sen aiheutumisesta. Korvausvaatimuksen esittämiseen rinn-

astetaan ilmoituksen tekeminen vakuutustapahtumasta. Jos 

korvausvaatimusta ei esitetä tässä ajassa, korvauksen hakija 

menettää oikeutensa korvaukseen.

18.3 Vakuutusyhtiön velvollisuudet (7 §, 8 §, 9 §, 67 §, 68 § ja 70 §)
 Vakuutustapahtuman sattumisen jälkeen vakuutusyhtiö  

antaa korvauksen hakijalle kuten esimerkiksi vakuutetulle 

ja kohdassa 18.10.4 tarkoitetuissa tilanteissa vastuuvakuu-

tuksessa vahinkoa kärsineelle tietoja vakuutuksen sisällöstä 

ja korvauksen hakemismenettelystä. Korvauksen hakijalle 

mahdollisesti annetut ennakkotiedot tulevasta korvauksesta, 

korvausmäärästä tai korvauksen suorittamistavasta eivät 

vaikuta vakuutussopimuksen mukaiseen suoritusvelvolli- 

suuteen. Vakuutusyhtiö suorittaa vakuutustapahtumasta 
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johtuvan vakuutussopimuksen mukaisen korvauksen tai ilm-

oittaa, ettei korvausta suoriteta, joutuisasti ja viimeistään 

kuukauden kuluttua siitä, kun se on saanut vastuunsa selvit-

tämisen kannalta tarpeelliset asiakirjat ja tiedot. Jos korvauk-

sen määrä ei ole riidaton, vakuutusyhtiö suorittaa kuitenkin 

edellä mainitussa ajassa korvauksen riidattoman osan. Vas-

tuuvakuutusta koskevasta korvauspäätöksestä vakuutusy-

htiö lähettää tiedon myös vahinkoa kärsineelle. Vakuutusyhtiö 

ilmoittaa vajaavaltaisen kotikunnan holhousviranomaiselle 

vajaavaltaiselle suoritettavasta muusta kuin kustannusten 

tai varallisuuden menetysten korvaamista koskevasta vakuu-

tuskorvauksesta, jos korvauksen kokonaismäärä on suurempi 

kuin 1 000 euroa. Viivästyneelle korvaukselle vakuutusyhtiö 

maksaa korkolaissa (633/82) säädettyä viivästyskorkoa.

18.4 Kuittaus
 Korvauksesta voidaan vähentää maksamattomat erääntyneet 

vakuutusmaksut ja muut vakuutusyhtiön erääntyneet saata- 

vat, yleisten kuittausedellytysten mukaisesti.

18.5 Vakuutuskorvaus
 18.5.1 Ylivakuutus ja rikastumiskielto (57 §) 
 Omaisuus tai etuus on ylivakuutettu, jos vakuutussopimuk- 

seen merkitty vakuutusmäärä on merkittävästi vakuutetun 

omaisuuden tai etuuden oikeaa arvoa suurempi. Vakuutusyhtiö 

ei korvaa ylivakuutetulle omaisuudelle tai etuudelle sattuneen 

vakuutustapahtuman johdosta enempää kuin vahingon peit-

tämiseksi tarvittavan määrän. Jos kuitenkin vakuutusmäärä 

olennaisesti perustuu vakuutusyhtiön tai sen edustajan an-

tamaan arvioon, korvaus suoritetaan ylivakuutuksesta vakuu-

tusmäärän mukaisena, paitsi milloin vakuutuksenottajan 

tahallisesti antamat väärät tai puutteelliset tiedot olivat vai-

kuttaneet arvioon.

 18.5.2 Alivakuutus  (58 §)
 Omaisuus tai etuus on alivakuutettu, jos vakuutussopimuk- 

seen merkitty vakuutusmäärä on merkittävästi vakuutetun 

omaisuuden tai etuuden oikeaa arvoa pienempi. Vakuutusyhtiö 

korvaa alivakuutetulle omaisuudelle tai etuudelle sattuneen 

vakuutustapahtuman johdosta vain niin suuren osan vahin-

gosta kuin vakuutusmäärän ja omaisuuden tai etuuden arvon 

välinen suhde osoittaa. Jos kuitenkin vakuutusmäärä olen-

naisesti perustuu vakuutusyhtiön tai sen edustajan antamaan 

arvioon, korvaus suoritetaan vahingon määräisenä, kuitenkin 

enintään vakuutusmäärän mukaisena.

18.6 Muutoksenhaku vakuutusyhtiön päätökseen (8 §, 68 § ja 74 §)
 Vakuutuksenottajalla tai korvauksenhakijalla on käytet-

tävissään eri keinoja saadakseen muutosta vakuutusyhtiön 

päätökseen. Hänellä on oikeus nostaa kanne vakuutusy-

htiötä vastaan. Ennen sitä on mahdollista pyytää neuvoa ja 

opastusta Vakuutus- ja rahoitusneuvonnasta. Vakuutus- ja 

rahoitusneuvonnasta tai lautakunnista voi myös pyytää  

ratkaisusuositusta. Ratkaisusuosituksen pyytäminen ei estä 

kanteen nostamista. Sen sijaan Vakuutus- ja rahoitusneuvonta 

tai lautakunnat eivät ota käsiteltäväksi asiaa, joka on käsitelty 

oikeudessa tai on siellä vireillä.

 18.6.1 Itseoikaisu
 Jos vakuutuksenottaja tai korvauksenhakija epäilee virhettä 

vakuutusyhtiön korvauspäätöksessä tai muussa päätöksessä, 

hänellä on oikeus saada lähempää tietoa seikoista, jotka ovat 

johtaneet ratkaisuun. Vakuutusyhtiö oikaisee päätöksen, jos 

uudet selvitykset antavat siihen aihetta.

18
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 18.6.2 Vakuutus- ja rahoitusneuvonta ja ratkaisusuosituksia 
antavat lautakunnat

 Jos vakuutuksenottaja tai korvauksenhakija on tyytymätön  

vakuutusyhtiön päätökseen, hän voi pyytää neuvoja ja opastu-

sta tai ratkaisusuositusta Vakuutus- ja rahoitusneuvonnasta. 

Se on puolueeton elin, jonka tehtävänä on neuvoa kuluttajia 

vakuutus- ja korvausasioissa. Vakuutusyhtiön päätös voidaan 

myös viedä Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan yhteydessä  

toimivaan Vakuutuslautakuntaan. Sen tehtävänä on antaa 

ratkaisusuosi- tuksia erimielisyyksistä, jotka koskevat lain ja 

vakuutusehtojen tulkintaa ja soveltamista vakuutussuhteessa. 

Vakuutusyhtiön päätös voidaan saattaa ratkaistavaksi myös 

kuluttajariitalautakuntaan, joka antaa ratkaisusuosituksia  

kuluttajansuojalainsäädännön perusteella. Neuvontapalvelut 

ja lautakuntien lausunnot ovat maksuttomia.

 18.6.3 Käräjäoikeus
 Jos vakuutuksenottaja tai korvauksenhakija ei tyydy vakuutus- 

yhtiön päätökseen, voi hän viedä asian merivahingonlaskijan 

ratkaistavaksi tai nostaa kanteen vakuutusyhtiötä vastaan. 

Kanne voidaan panna vireille joko asianosaisen Suomessa ole- 

van kotipaikan käräjäoikeudessa tai vakuutusyhtiön kotipaikan 

taikka vahinkopaikan käräjäoikeudessa, ellei Suomen kansain-

välisissä sopimuksissa toisin määritellä.

 Merivahingonlaskijan korvausselvitys on aina toimitettava 

ennen tuomioistuinkäsittelyä. Merivahingonlaskijan päätöstä 

on haettava tai kanne vakuutusyhtiön tekemästä päätöksestä 

on nostettava kolmen vuoden kuluessa siitä, kun asianosai- 

nen on saanut kirjallisen tiedon vakuutusyhtiön päätöksestä 

ja tämän määräajan olemassaolosta. Määräajan umpeuduttua 

oikeutta kanteen nostamiseen ei enää ole. Lautakuntakäsitte- 

lyt keskeyttävät kanneoikeuden vanhentumisen.

18.7 Vakuutusyhtiön takautumisoikeus (75 §)
 18.7.1 Vakuutusyhtiön takautumisoikeus kolmatta kohtaan 
 Vakuutetun oikeus vahingonkorvaukseen vahingosta korvaus- 

vastuussa olevalta kolmannelta henkilöltä siirtyy vakuu-

tusyhtiölle sen suorittamaan korvausmäärään saakka. Jos 

vahingon on aiheuttanut kolmas henkilö yksityishenkilönä, 

työntekijänä, virkamiehenä tai näihin vahingonkorvauslain  

3 luvun 1 §:n mukaan rinnastettavana muuna henkilönä, syn-

tyy vakuutusyhtiölle takautumisoikeus kyseistä henkilöä 

kohtaan vain, jos tämä on aiheuttanut vahingon tahallisesti 

tai törkeästä huolimattomuudesta tai jos hän on korvausvas- 

tuussa vahingosta huolimattomuudestaan riippumatta.

 

 18.7.2 Vakuutusyhtiön takautumisoikeus vakuutuksenottajaa, 
 vakuutettua tai vakuutettuun samastettua kohtaan vakuu-

tusyhtiö saa vaatia kohdassa 18.10.1 tarkoitetulle vakuutetulle 

suorittamansa korvauksen tai sen osan takaisin siltä vakuu-

tuksenottajalta, vakuutetulta tai vakuutettuun kohdan 17.8 

mukaan samastetulta henkilöltä, joka on aiheuttanut vakuu-

tustapahtuman tai laiminlyönyt kohtien 17.2.2 (tiedonantovel-

vollisuus), 17.5.2 (tiedonantovelvollisuus vaaran lisääntymis-

estä), 17.6.1 (velvollisuus noudattaa suojeluohjeita) ja 17.6.2 

(vahingon torjumis- ja rajoittamisvelvollisuus) mukaisen vel-

vollisuuden. Vakuutusyhtiö saa takautumisoikeuden nojalla 

vaatia suoritetun korvauksen kokonaan, jos vakuutusyhtiö oli-

si kohdissa 17.2.2, 17.5.2, 17.6.1, 17.6.2 ja 17.7 mainituilla perust-

eilla vastuusta vapaa tai oikeutettu epäämään korvauksen. Jos 

korvausta olisi kohtien 17.2.2, 17.5.2, 17.6.1, 17.6.2 ja 17.7 mukai-

sesti alennettu, vakuutusyhtiö saa vaatia takaisin alennusta 

vastaavan osan korvauksesta.
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18.8 Vakuutussopimuksen muuttaminen
 18.8.1 Sopimusehtojen muuttaminen vakuutuskauden 
 aikana (18 §)
 Vakuutusyhtiöllä on oikeus vakuutuskauden aikana muuttaa 

vakuutusmaksua tai muita sopimusehtoja vastaamaan uusia 

olosuhteita, jos:

 1. vakuutuksenottaja tai vakuutettu on laiminlyönyt kohdassa  

 17.2.2 tarkoitetun tiedonantovelvollisuutensa; tai

 2. vakuutuksenottajan tai vakuutetun vakuutusyhtiölle sopi- 

 musta päätettäessä ilmoittamissa olosuhteissa tai vakuu- 

 tuskirjaan merkityssä asiantilassa on vakuutuskauden  

 aikana tapahtunut kohdassa 17.5.2 tarkoitettu muutos.  

 Vakuutusyhtiö lähettää ilman aiheetonta viivytystä saa- 

 tuaan tiedon edellä mainitusta seikasta ilmoituksen siitä,  

 miten ja mistä ajankohdasta vakuutusmaksu tai muut  

 sopimusehdot muuttuvat. Ilmoituksessa mainitaan, että  

 vakuutuksenottajalla on oikeus irtisanoa vakuutus.

 18.8.2 Sopimusehtojen muuttaminen vakuutuskauden-
 vaihtuessa (19 §)
 A. Ilmoitusmenettely
 Vakuutusyhtiöllä on jatkuvan vakuutuksen vakuutuskauden 

vaihtuessa oikeus muuttaa vakuutusehtoja, -maksua-, oma-

vastuuta sekä muita sopimusehtoja, kun perusteena on:

• uusi tai muuttunut lainsäädäntö tai viranomaisen määräys

• ennalta arvaamaton olosuhteiden muutos (esim. kansain- 

 välinen kriisi, poikkeuksellinen luonnontapahtuma tai 

 suuronnettomuus)

• muutos korvausmenoissa tai suoritettujen vakuutuskor- 

 vausten ja vakuutusmaksujen välisessä suhteessa

• perustavanlaatuinen olosuhteiden muutos, joka vakuu- 

 tusyhtiön vakuutusmaksuperusteiden valossa voi vaikuttaa  

 vakuutusmaksun suuruuteen. Tällaisia voivat olla esi- 

 merkiksi vakuutuksenottajan tai vakuutetun esineen ikään,  

 kotipaikkaan, ominaisuuksiin tai vahinkokehitykseen liit- 

 tyvä muutos. Edellä mainittujen muutosten pohjalta voidaan  

 vakuutusmaksua tai -ehtoja muuttaa vastaamaan paremmin 

 vallitsevaa riskiä

• vakuutusyhtiön edelleenvakuutussuojaa koskeva sopi- 

 musehtojen muutos

• muutos vakuutuksen hallinnointi- tai sivukuluissa.

 Vakuutusyhtiöllä on lisäksi oikeus tehdä vakuutusehtoihin 

vähäisiä muutoksia, jotka eivät vaikuta vakuutussopimuksen 

keskeiseen sisältöön. Jos vakuutusyhtiö tekee vakuutusso-

pimukseen edellä kuvattuja muutoksia, tulee vakuutusyhtiön 

lähettää vakuutuslaskun yhteydessä vakuutuksenottajalle 

ilmoitus siitä, miten vakuutusmaksu tai muut sopimusehdot 

muuttuvat. Ilmoituksessa mainitaan, että vakuutuksenotta-

jalla on oikeus irtisanoa vakuutus. Muutos tulee voimaan sen 

vakuutuskauden alusta lukien, joka ensiksi seuraa kuukauden 

kuluttua ilmoituksen lähettämisestä.

 B.  Vakuutuksen irtisanomista edellyttävät muutokset
 Jos vakuutusyhtiö muuttaa vakuutusehtoja, -maksua tai muita 

sopimusehtoja muista kuin edellä kohdassa A luetelluista sy-

istä (tai jos yhtiö poistaa vakuutuksesta voimakkaasti markki-

noidun edun), vakuutusyhtiön on irtisanottava vakuutus päät-

tymään vakuutuskauden lopussa. Irtisanominen suoritetaan 

kirjallisesti viimeistään kuukautta ennen vakuutuskauden 

päättymistä.

18.9. Vakuutussopimuksen päättyminen

 18.9.1 Vakuutuksenottajan oikeus irtisanoa vakuutus (12 §)
 Vakuutuksenottajalla on oikeus milloin tahansa irtisanoa 

vakuutus päättymään vakuutuskauden aikana. Irtisanominen 

on suoritettava kirjallisesti. Muu irtisanominen on mitätön. Jos 

vakuutuksenottaja ei ole määrännyt vakuutuksen päättymis- 

aikaa, vakuutus päättyy, kun irtisanomista koskeva ilmoitus on 

jätetty tai lähetetty vakuutusyhtiölle.

 18.9.2 Vakuutusyhtiön oikeus irtisanoa vakuutus vakuutus- 
kauden aikana (15 §)

 Vakuutusyhtiöllä on oikeus irtisanoa vakuutus päättymään 

vakuutuskauden aikana, jos:

 1. vakuutuksenottaja tai vakuutettu on ennen vakuutuksen 

 myöntämistä antanut vääriä tai puutteellisia tietoja ja jos  

 vakuutusyhtiö oikean asianlaidan tuntien ei olisi vakuutusta  

 myöntänyt;

 2. vakuutuksenottajan tai vakuutetun vakuutusyhtiölle sopi- 

 musta päätettäessä ilmoittamissa olosuhteissa tai vakuu- 

 tuskirjaan merkityssä asiantilassa on vakuutuskauden aikana 

 tapahtunut sellainen olennaisesti vahingonvaaraa lisäävä  

 muutos, jota vakuutusyhtiön ei voida katsoa ottaneen lukuun 

 sopimusta päätettäessä;

 3. vakuutettu on tahallisesti tai törkeästä huolimattomuu- 

 desta laiminlyönyt suojeluohjeen noudattamisen;

 4. vakuutettu on tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta 

 aiheuttanut vakuutustapahtuman; tai

 5. vakuutettu on vakuutustapahtuman jälkeen vilpillisesti  

 antanut vakuutusyhtiölle vääriä tai puutteellisia tietoja, joilla 

 on merkitystä vakuutusyhtiön vastuun arvioimisen kann- 

 alta. 

 Vakuutusyhtiö suorittaa irtisanomisen kirjallisesti ilman  

aiheetonta viivytystä saatuaan tiedon irtisanomiseen oikeut-

tavasta perusteesta. Irtisanomista koskevassa ilmoituksessa 

mainitaan irtisanomisperuste. Vakuutus päättyy kuukauden 

kuluttua ilmoituksen lähettämisestä.

 18.9.3 Vakuutusyhtiön oikeus irtisanoa vakuutus vakuutus- 
kaudenlopussa (16 §)

 Vakuutusyhtiöllä on oikeus irtisanoa vakuutus päättyväksi 

vakuutuskauden lopussa. Irtisanomista koskevassa ilmoituk- 

sessa mainitaan irtisanomisperuste. Irtisanominen suoritetaan 

kirjallisesti viimeistään kuukautta ennen vakuutuskauden 

päättymistä.

 18.9.4 Omistajan vaihdos (63 §)
 Vakuutussopimus päättyy, jos vakuutettu omaisuus siirtyy 

oikeustoimen johdosta muulle uudelle omistajalle kuin vakuu- 

tuksenottajalle itselleen tai tämän kuolinpesälle. Jos vakuu- 

tustapahtuma sattuu 14 päivän kuluessa omistusoikeuden 

siirtymisestä, omaisuuden uudella omistajalla on kuitenkin 

oikeus korvaukseen, jollei hän itse ole ottanut omaisuudelle 

vakuutusta. Mikäli omaisuutta koskevaan vakuutukseen on  

liitetty muita vakuutuksia, esimerkiksi vastuu-, oikeusturva- 

tai keskeytysvakuutus, päättyy tällainen vakuutus välit-

tömästi omaisuuden siirtyessä uudelle omistajalle.

18.10 Kolmannen henkilön oikeudet
 18.10.1 Muut vakuutetut, joiden hyväksi omaisuutta koskeva  
 vakuutus on voimassa  (62 §)

Sen lisäksi mitä näissä vakuutusehdoissa on muutoin  

määrätty vakuutetusta, on omaisuutta koskeva vakuutus  
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voimassa omistajan, omistuksenpidätysehdoin omaisuuden  

ostaneen, Panttioikeuden ja pidätysoikeuden haltijan sekä 

muutoinkin sen hyväksi, johon omaisuutta koskeva vaaran-

vastuu kohdistuu.

Jos omaisuusvakuutukseen on liitetty muita vakuutuksia, kuten 

vastuu-, oikeusturva- tai keskeytysturvavakuutus, päättyy 

tällainen vakuutus välittömästi omaisuuden siirtyessä uudelle 

omistajalle.

18.10.2 18.10.2 Vakuutetun asema vakuutustapahtuman satut-
tua (65 §)
Vakuutusyhtiö vetoaa korvauksen alentamiseksi tai 

epäämiseksi edellisessä kohdassa tarkoitettua vakuutettua 

kohtaan vakuutuksenottajan tai toisen vakuutetun tiedonan-

tovelvollisuuden (kohta 17.2.2) tai vaaran lisääntymisestä 

(kohta 17.5.2) ilmoittamisen laiminlyöntiin vain, jos kohdassa 

18.10.1 tarkoitettu vakuutettu ennen vakuutustapahtumaa tie-

si tai hänen olisi pitänyt tietää vakuutuksenottajan tai toisen 

vakuutetun menettelystä. Kullakin vakuutetulla on oikeus 

vakuutustapahtuman johdosta suoritettavaan korvaukseen. 

Vakuutuksenottaja saa kuitenkin vakuutettua sitovasti neu-

votella vakuutusyhtiön kanssa sekä nostaa korvauksen, paitsi 

jos vakuutettu on sopimuksessa nimeltä mainittu tai hän on 

ilmoittanut itse valvovansa oikeuttaan taikka kysymys on  

kiinnityksenhaltijan oikeudesta saada maksu korvauksesta.

18.10.3 Etuoikeus saada maksu korvauksesta (66 §) 
Jos omaisuutta koskeva vakuutus on voimassa henkilön 

hyväksi, jolla on saatavan vakuudeksi panttioikeus omaisuu-

teen, hänellä on, vaikkei saatava olisikaan erääntynyt, oikeus 

ennen omistajaa saada maksu korvauksesta, jollei omistaja ole 

korjannut vahinkoa tai aseta vakuutta sen korjaamiseksi. Mitä 

tässä on sanottu, on vastaavasti voimassa henkilön hyväk-

si, jolla on oikeus pidättää omaisuus erääntyneen saatavan 

vakuudeksi. Omistajalla on oikeus saada maksu korvaukses-  

ta ennen omistuksenpidätysehdoin omaisuuden ostanutta. 

Kiinnityksenhaltijan oikeudesta saada maksu korvauksesta on 

voimassa mitä kiinnityksenhaltijan oikeudesta vakuutuskor-

vaukseen on säädetty.

18.10.4 Vahinkoa kärsineen oikeus korvaukseen vastuuvakuu-
tuksessa (67 §)
Vahinkoa kärsineellä on vastuuvakuutuksessa oikeus vaatia 

vakuutussopimuksen mukainen korvaus suoraan vakuutusyh- 

tiöltä, jos vakuutettu on asetettu konkurssiin tai on muutoin 

maksukyvytön. Jos vakuutusyhtiölle esitetään korvausvaati-

mus, vakuutusyhtiö ilmoittaa tästä vakuutetulle ilman ai-

heetonta viivytystä sekä varaa hänelle tilaisuuden esittää 

selvitystä vakuutustapahtumasta. Vakuutetulle lähetetään 

myös tieto asian myöhemmästä käsittelystä. Jos vakuu-

tusyhtiö hyväksyy vahinkoa kärsineen korvausvaatimuksen, 

hyväksyminen ei sido vakuutettua.

18.10.5 Vahinkoa kärsineen muutoksenhakuoikeus vastuuvakuu-
tuksessa (68 §)
Vahinkoa kärsineellä on oikeus nostaa vakuutusyhtiön  

korvauspäätöksen johdosta kanne vakuutusyhtiötä vastaan 

tai saattaa asia Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan, Vakuutus- 

lautakunnan tai kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi 

kohdan 17.6 mukaisesti.

18.11 Muita vakuutussopimuslaissa käsiteltäviä asioita
Vakuutussopimuslaissa on säännöksiä myös seuraavista  

asioista:

• Soveltamisala  (1 §)

• Päätöksen pakottavuus (3 §)

• Virheellisten tietojen ja riskin lisääntymisen merkityk- 

 settömyys (35 §)

• Maksun suorittaminen pankkiin tai postiin (44 §)

• Vakuutusmaksusaatavan vanhentuminen (46 §)

• Monivakuutus (59 §)

• Vakuutuksenantajien vastuun jakaminen monivakuutuk- 

 sessa (60 §)

• Maksu väärälle henkilölle (71 §)
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