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VAKUUTUSOPAS 2023
KOKEMUKSEMME TUO TURVAA - SINULLE

Tämä opas tarjoaa yleiskuvan Alandian venevakuutuksista. Sisältöön on hyvä tutustua 
huolella. Suosittelemme säästämään oppaan ja lukemaan sitä rinta rinnan tarjouksen  
kanssa, jotta saat selkeän kuvan vakuutuksen kattavuudesta. Jos tietty turva on sinulle  
erityisen tärkeä, tarkasta sisältyykö se vakuutukseen ottamalla yhteyttä Alandiaan.

Vakuutusehdot löytyvät kokonaisuudessaan osoitteesta www.alandia.fi. Jos haluat saada 
ne postitse kotiin, voit ottaa meihin yhteyttä puhelimitse tai sähköpostilla. Yhteystietomme 
löydät viimeiseltä sivulta.

MILLAISET VAHINGOT KUULUVAT TÄYS- JA OSA-
VAKUUTUSTEN PIIRIIN? 

Tarjoamme kahdentyyppisiä vakuutuksia: täys- ja osavakuutuksia. 

Täysvakuutus kattaa useimmat vahinkotyypit, mutta niiden ohella 

on kuitenkin olemassa epätyypillisempiä riskejä. Täysvakuutuksen 

tarjoamaa turvaa voikin halutessaan täydentää lisävakuutuksilla. 

Tyypillisiin lisävakuutuksiin lukeutuu esim. lisäturva konerikon 

varalta. Osavakuutus on täysvakuutusta rajallisempi. Suurimpana 

erona on, ettei se kata omalle veneelle sattuvia merivahinkoja.

Sivulta 3 löydät yleiskuvauksen eri vakuutusmuodoista ja niiden 

kattamista vahingoista. Yhteistä niille on vahinkojen aiheutuminen 

äkillisistä ja ennalta arvaamattomista, ulkoisista tapahtumista. Tämä 

tarkoittaa, että vahinko on sattunut odottamatta ja suhteellisen 

nopeasti, eikä sitä ole voinut ennakoida.

Vakuutuksemme ovat voimassa ympäri vuoden. Vakuutusehdoista 

löytyy erilliset huolellisuusvaatimukset veneen talvikäyttöä silmällä 

pitäen.

MITÄ VAKUUTUS KATTAA?
Vakuutus kattaa veneen ja sen turvalliseen käyttöön vaadittavat 

varusteet sekä muut veneilyyn kuuluvat esineet. Veneisiin luetaan 

myös vesijetit. 

LAAJENNETTUA TURVAA LISÄVAKUUTUKSILLA 
Täysvakuutuksen tarjoamaa turvaa voi laajentaa omiin tarpeisiin 

soveltuvilla lisävakuutuksilla. Tarjoamamme lisävakuutukset on  

lueteltu sivulla 3. Lisätietoa niistä löydät vakuutusehdoistamme.

KONERIKKO – MITÄ VAKUUTUS KATTAA?
Perusvakuutus korvaa veneen moottorille sattuneen vahingon 

ainoastaan, jos se on suoraa seurausta toisesta korvauskelpoisesta 

vahingosta. Konerikon varalle on saatavilla erillinen lisävakuu-

tus. Lue konerikkolisäturvan ehdot kokonaisuudessaan vakuutus- 

ehdoistamme.

KEITÄ VAKUUTUS KOSKEE?
Alandian venevakuutus koskee sinua vakuutuksenottajana sekä  

luvallasi venettä käyttävää henkilöä.

MISSÄ VAKUUTUS ON VOIMASSA?
Vakuutus on voimassa Itämerellä ja sen lahdissa Venäjän alue-

vesiä lukuun ottamatta, Ruotsin, Suomen, Norjan ja Tanskan 

vesialueilla sekä järvillä (Färsaaret ja Grönlanti poislukien),  

Kattegattissa ja Skagerakissa Lindesnes-Helgoland-Wilhelms- 

havenlinjan itäpuolella, Kielin kanavassa sekä Norjan ranni-

kolla maan aluevesillä. Vakuutus on voimassa myös maasäi-

lytyksessä Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja Tanskassa sekä 

kuljetuksissa näissä maissa ja niiden välillä. Jos haluat käyttää  

venettä mainittujen alueiden ulkopuolella, tarvitset lisävakuutuksen.

OIKEELLISTEN TIETOJEN MERKITYS VAKUUTUSTA 
OTTAESSA JA VAKUUTUSKAUDEN AIKANA

Vakuutuksenottajana velvollisuutesi on ilmoittaa vakuutusta  

ottaessa oikeat tiedot venettä ja sen varusteita koskien. Sinun on 

niin ikään ilmoitettava meille välittömästi, jos vakuutusta koske-

vat tiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia tai jos vakuutetussa 

veneessä tapahtuu muutoksia vakuutuskauden aikana, esim. 

jos vaihdat moottoria. Vastuullesi kuuluu myös tarkastaa, että 

vakuutusmäärä vastaa markkina-arvoa. Niinpä vakuutusmäärä on  

tarkastettava aika ajoin.

Vakuutussopimus voidaan mitätöidä, jos olet antanut väärää tietoa 

vilpillisessä tarkoituksessa. Jos olet joko tahallisesti tai huolimatto-

muuttasi laiminlyönyt ilmoitusvelvollisuutesi, voidaan vahingonkor-

vausta alentaa kohtuulliseksi katsottava määrä.

http://www.alandia.fi
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RÄÄTÄLÖI VAKUUTUKSESI
Valitsemalla lisävakuutuksia voit räätälöidä vakuutuksesi omien tarpeit-
tesi mukaan.
Ota yhteyttä meihin jos haluat lisätä vakuutussuojaasi.

 TÄYS-
vakuutus

KARILLEAJO

TÖRMÄYS

MUUT MERIVAHINGOT

TELAKOINTI  JA KULJETUS-
VAHINGOT

PALO

VARKAUS JA ILKIVALTA

OIKEUSTURVA

VASTUU

MAHDOLLISET LISÄ- 
VAKUUTUKSET :
• Laajennettu voimassaoloalue
• Keskeytysturva
• Konerikko
• Veneplus-lisäturva
• Korotettu vastuuvakuutuksen

enimmäiskorvaus
• Vuokraus
• Charter
• Ansiokäyttö
• Alandia kalastusvakuutus

 OSA-
vakuutus
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LIITTYYKÖ VAKUUTUKSEEN OLENNAISIA 
POIKKEUKSIA?

Alla kuvataan muutamia esimerkkejä tärkeistä poikkeustapauksista:
Vakuutus ei ole voimassa, jos vene on ansio- tai charter- käytössä tai 

vuokrattuna ellei vakuutusturvaa ole täydennetty tälle tarkoitetulla 

lisävakuutuksella. Vakuutus ei ole voimassa myöskään moottorivene- 

tai vesijettikilpailujen yhteydessä eikä kavalluksen tai petoksen 

yhteydessä syntyneissä tai tahallisesti aiheutetuissa vahingoissa. 

Sama koskee vahinkoja, jotka ovat syntyneet hitaasti ilmenevien 

tapahtumien, normaalin kulumisen, puutteellisen kunnossapidon, 

jäätymisen, jään tai lumen, vedenoton tai -poiston tukosten, ylikuor-

man, epäpuhtaan tai väärän polttoaineen tai öljyn, tai valmistus tai 

materiaalivirheen seurauksena.

Venevakuutuksesi ei kata sukellus- tai vesiurheiluvarusteita eikä  

irrallisia kalastustarvikkeita, arvoesineitä tai maksuvälineitä. Vakuu-

tus ei korvaa oman veneen kyydissä oleville tai esim. vesisuksilla tai 

renkaassa vedettäville henkilöille tapahtuvia vahinkoja.

Oikeusturvavakuutus ei koske sinun ja luvallasi venettä käyttäneen 

henkilön välisiä riitatapauksia. Se kattaa ainoastaan luonnolliset 

henkilöt, tavanomaisella maantieteellisellä voimassaoloalueella. 

Vastuuvakuutus kattaa sellaiset toiselle henkilöille tai toisen omai-

suudelle sattuneet vahingot, joista sinut todetaan vahingonkor-

vausvelvolliseksi.

Korvausta voidaan alentaa tai se voidaan evätä kokonaan, jos vah-

ingon syntymiseen on myötävaikuttanut vakuutetun esiintyminen 

alkoholin, lääkeaineiden tai muiden päihteiden vaikutuksen alaisena 

tai jos vahinko on seurausta tahallisuudesta tai vakavasta huoli- 

mattomuudesta.

HUOLELLISUUSVAATIMUKSET – MITÄ TULEE 
ERITYISESTI OTTAA HUOMIOON?

Huolellisuusvaatimuksilla ja suojeluohjeilla viitataan samaan asiaan 

- siihen mitä sekä veneillessä että venettä maissa käsiteltäessä ja

säilytettäessä tulee erityisesti ottaa huomioon. Huolellisuusvaati-

musten tarkoituksena on vähentää vahinkoriskiä.

Jos vahinko johtuu siitä, ettet ole noudattanut huolellisuus- vaatimuk-

sia, olet ottanut tietoisen riskin tai tahallisesti aiheut- tanut vahingon, 

ratkaistaan asia tapauskohtaisesti ja korvausta saatetaan alentaa tai 

se voidaan evätä kokonaan. Tämä pätee kaikkiin vakuutuksen osiin – 

venevahinkoihin, vastuuvakuutuksen ja oikeusturvaan. Ellet noudata 

huolellisuusvaatimuksia, alennetaan korvausta tyypillisesti 25 %,

mutta se voi vaihdella tai korvaus voidaan evätä kokonaan, varomat-

tomuuden vakavuudesta riippuen. Harkinnassa huomioidaan myös

vahingon yleiset olosuhteet.

Esimerkkejä huolellisuusvaatimuksista:

• Veneen ja varusteiden tulee olla merikelpoisessa kunnossa.

• Vene pitää kiinnittää huolellisesti ja soveltuvin varustein varau-

tuen mahdolliseen tuuleen ja merenkäyntiin.

• Vene tulee pitää tyhjänä vedestä sekä tarkastaa itsetyhjennyk-

sen ja automaattisen pilssijärjestelmän toiminta säännöllisesti. 

• Venettä tulee kuljettaa  turvallisesti vauhdin, tähystyksen,

näkyvyyden, sään sekä muun liikenteen huomioiden.

• Vesillelaskun, noston, säilytyksen ja kuljetuksen yhteydessä vene 

ja traileri on suojattava ja niitä käsiteltävä tarkoitukseen sopivin 

varustein.

• Veneen paloherkkien varusteiden on oltava veneilykäyttöön

hyväksyttyjä. Ne on asennettava ja niitä on käytettävä ohjeiden 

mukaan.

• Kun veneessä tai sen läheisyydessä tehdään paloalttiita töitä, on 

noudatettava asiaankuuluvia turvallisuusmääräyksiä.

• Käsittelyssä, käytössä, asennuksessa, kokoamisessa, huollossa

ja kunnossapidossa on noudatettava asianmukaisia ohjeita ja

suosituksia.

• Irralliset varusteet tulee säilyttää lukitussa tilassa, kun 

venettä kuljetetaan tai se on miehittämätön.

• Kun vesijetti on maissa kauemmin kuin 48 tuntia, sitä tulee 

säilyttää lukitussa tilassa.

• Rungosta, moottorista, trailerista ja jollasta tulee löytyä selkeästi

merkityt runko- ja/tai sarjanumerot. Näiden tietojen tulee käydä 

ilmi myös vakuutuskirjasta.

MITEN KORVAUS LASKETAAN?
Alandialla on oikeus päättää, miten vahinko tai menetys korvataan.  

Korvauksen perustana on markkina-arvo, josta vähennetään 

omavastuuosuus sekä mahdolliset huolimattomuuteen, ikään tai  

muihin korvausta mahdollisesti alentaviin arviointiperusteisiin liit-

tyvät vähennykset. Osittaisten vahinkojen ja kokonaisvahinkojen 

varalle on eri korvausvaihtoehtoja:

Osittainen vahinko 
Kun kyseessä on osittainen vahinko, kuten vaurioitunut tai  

varastettu osa, Alandia voi valita korvaustavaksi joko korja- 

uskustannusten suorittamisen, vastaavanarvoisen omaisuuden 

hankkimisen tai markkina-arvoa vastaavan rahallisen korvauk-

sen, kuitenkin vähintään 30 % uushankintahinnasta. Korkeintaan 2 

vuotta vanha vaurioitunut omaisuus, jota ei voida korjata,  korvataan 

uushankintahinnalla. 

Jos markkina-arvoa ei pystytä määrittämään, lasketaan korvaus 

arvonmääritystaulukkoa soveltaen taulukossa mainitun omais- 

uuden osalta.
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Vakuutusmaksu jakautuu vuoden aikana vaihtelevasti ja on korkeimmillaan kesäkuukausina. Tämä tarkoittaa että vakuutukselle voi 
jäädä maksujäämää jos vakuutus lopetetaan ennen vakuutuksen päättymispäivää.
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Kokonaisvahinko
Kun kyseessä on kokonaisvahinko, voi Alandia valita korvaustavaksi 

joko vastaavanarvoisen omaisuuden hankkimisen, lunastuksen mark-

kina-arvosta tai markkina-arvoa vastaavan rahallisen korvauksen. 

Korvaus ei voi kuitenkaan ylittää vakuutusmäärää.

Markkina- arvo: Markkina-arvolla tarkoitetaan iän ja kunnon huomi-

oiden vastaavanarvoisen omaisuuden hankintakustannuksia, välittö- 

mästi ennen vahingon sattumista.

Uushankintahinta: Uushankintahinnalla tarkoitetaan vastaavan- 

arvoisen uuden omaisuuden hankintakustannuksia, välittömästi  

ennen vahingon sattumista.

KORVAUSSUMMAN RAJOITUKSET, OIKEUSTURVA 
JA VASTUU
Oikeusturvavakuutuksen enimmäiskorvaussumma on 15 000 euroa.
Vastuuvakuutuksen enimmäiskorvaus on esinevahingossa 1 000 000 
euroa ja henkilövahingossa 2 000 000 euroa.

OMAVASTUU
Omavastuulla tarkoitetaan sitä osuutta vahingosta, jonka maksat 

itse. Mitä korkeampi omavastuu, sitä matalampi vakuutusmaksu on.

Korvausta suoritettaessa omavastuuosuus vähennetään korvaus- 

kelpoisista kuluista. Omavastuun suuruus ilmenee vakuutuskirjastasi.

Jollan ja trailerin omavastuun suuruus on 200 euroa, poislukien 

varkaus lukitusta tilasta, jolloin omavastuuta ei sovelleta.

KOROTETTU OMAVASTUU
Tietyissä olosuhteissa ja tilanteissa omavastuuosuus on vakuutus- 

kirjassa mainittua suurempi.

Jos veneesi vaurioituu kilpapurjehduksen yhteydessä, korotetaan 

omavastuuosuutta 10 % korvauskelpoisista kustannuksista, vakuu-

tuskirjassa mainitun omavastuuosuuden lisäksi. 

Jos perämoottorivene, perämoottori tai vesijetti varastetaan lukit-

semattomalta alueelta maissa, korotetaan omavastuuosuutta 100%. 

Kyseessä on varkaussaltis omaisuus, joka tulee suojata erityistä 

huolellisuutta noudattaen.

EI OMAVASTUUTA
Jos vene ja/tai moottori varastetaan lukitusta autotallista tai säi-

lytyshallista, ei omavastuuta sovelleta. Sama pätee kaikkiin vene-

tyyppeihin sekä jollaan ja traileriin.

Et myöskään joudu maksamaan omavastuuosuutta telakoinnin,  

hylynraivauksen tai katsastuksen yhteydessä sattuneissa vahinko-

tapauksissa – edellyttäen että edellä mainitut toimet on etukäteen 

hyväksytetty Alandialla.

OMAVASTUUALENNUS
Vahinko voi epäonnekkaissa olosuhteissa kohdata ketä vain – 

siltä varaltahan vakuutukset ovat. Kannattaa silti olla varovainen 

ja pitää hyvää huolta omaisuudestaan. Myönnämme jokaisesta  

vahingoitta sujuneesta vakuutusvuodesta omavastuualennuksen. 

Alennus kasvaa 10% vuodessa, ollen korkeintaan 60 %. Alennus 

vähennetään meri-, telakointi-, kuljetus- ja palovahinkojen omavas-

tuuosuudesta. Etu koskee ainoastaan kiinteää omavastuuta ja yhtä 

vahinkotapausta vakuutusvuotta kohden. Hyödynnettyäsi omavas-

tuualennuksen, alat taas kartuttaa sitä 10 % vauhtia vahingotonta 

vuotta kohden.

VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOAIKA JA 
IRTISANOMINEN
Vakuutus on voimassa vuoden kerrallaan, sopimastamme päivästä 
lukien. Voit irtisanoa vakuutuksesi milloin vain. Jotta irtisano- 
minen katsotaan päteväksi, se on tehtävä kirjallisesti. Maksa- 
matonta vakuutusmaksua ei lueta vakuutuksen irtisanomiseksi. 
Alandialla on oikeus irtisanoa vakuutuksesi, jos olet törkeästi 
laiminlyönyt velvollisuutesi kuluttajana, esim. jättämällä vakuutus- 
maksun suorittamatta, tai jos irtisanomiselle on muutoin erityisiä 
syitä.

VAKUUTUSMAKSU, MAKSAMINEN JA KÄYTTÖ 
VUODEN AIKANA
Vakuutusmaksu tulee suorittaa viimeistään eräpäivänä. Voit itse 
valita laskutetaanko vuoden vakuutusmaksusi yhdessä, kahdessa 
vai neljässä erässä, joko perinteisenä tai e-laskuna. E-laskun voit 
ottaa käyttöön verkkopankissasi.

Jos vakuutustarpeesi lakkaa kesken vakuutuskauden ja päädyt irti-

sanomaan vakuutuksen kirjallisesti, palautamme käyttämättömän 

osuuden suorittamastasi vakuutusmaksusta.

Vakuutusmaksun jakaantuminen vaihtelee vuoden mittaan,  

ks. kuvaaja alla.

HENKILÖTIETOKÄYTÄNTÖ
Vakuutus- ja korvausasioiden käsittelyssä sekä asiakassuhteen 

perustamisvaiheessa henkilötiedot käsitellään Alandiassa tieto-

suojasetuksen, henkilötieto-, julkisuus- ja vakuutusyhtiölain sekä 

alakohtaisten suositusten mukaisesti. Lisätietoja henkilötietojen 

käsittelystä löydät osoitteesta alandia.fi.

Valvontaviranomainen
Alandia Försäkring Abp:n, valvontaviranomainen on: 

Finanssivalvonta (Snellmaninkatu 6)

PL 103, 00101 Helsinki

puh. 010 83 151

www.finanssivalvonta.fi

Alandia Försäkring Abp
Helsinki: Itämerenkatu 1, FI-00 180 Helsinki, 

Puh. +358 (0) 20 52 52 52, info@alandia.fi

Maarianhamina: PL 121, AX -22 101 Maarianhamina, 

(020-numero: pvm 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min, mpm 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min)




