Venevakuutukset
Vakuutusta koskevat tiedot sisältävä asiakirja
Yritys: OP Vakuutus Oy, 1458359-3, Helsinki, Suomi

Tuote: Kasko ja Osakasko

Täydelliset ennen sopimuksen tekoa annettavat ja sopimusta koskevat tiedot tuotteesta ovat tuoteoppaassa, vakuutusehdoissa ja vakuutuskirjassa.

Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä?
Venevakuutuksella voit vakuuttaa huvikäytössä olevan purje- tai moottoriveneen, jota käytetään pääsääntöisesti Suomessa. Rekisteröitävän veneen tulee olla Suomessa rekisteröity. Valittavissasi on kaksi eri laajuista vaihtoehtoa: Kasko ja Osakasko. Kasko sisältää Osakaskon turvien lisäksi
myös turvan venevahingoille. Perämoottoriveneet, joissa on enintään 20 hevosvoiman moottori, kannattaa vakuuttaa Pienvenevakuutuksella.
Soutuveneet ja enintään 5 hevosvoiman perämoottorit voidaan vakuuttaa Omakoti-vakuutuksella.

Mitä vakuutus kattaa?
Purje- tai moottoriveneestä vakuutettuna ovat
veneen runko

Mitä vakuutus ei kata?
x

Vakuutuksista ei makseta korvausta, jos vahinko on
aiheutettu tahallisesti. Jos vahinko on aiheutettu törkeästä huolimattomuudesta tai jos alkoholin tai huumausaineiden käyttö on vaikuttanut vahingon syntyyn, voidaan
korvausta alentaa tai se evätä.

x

Vastuuvakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu
sinun tai veneen omistajan, haltijan tai veneen kuljettajan omaisuudelle tai veneesi vetämälle vesihiihtäjälle. Siitä
ei korvata myöskään ansiotyössä aiheutettua vahinkoa.

x

Oikeusturvavakuutuksesta ei korvata maksettavaksesi
tuomittuja tai sovittuja vastapuolen oikeudenkäyntikuluja.

takila ja purjeet
moottori ja kulkuvarusteet
veneen käyttöön olennaisesti liittyvät laitteet, varusteet ja
ohjelmat
kellunta- ja sadepuvut
jolla, joka on enintään 3,5 m
veneen telakointipukki ja peite
veneen kuljetukseen ja säilytykseen käytettävät ranturit ja
rekisteröimättömät säilytystrailerit yhteensä enintään
2 000 euroon saakka.
Korvauksen enimmäismäärä on omaisuuden käypä arvo, kuitenkin enintään vakuutusmäärä.
Vakuutuksesta korvataan esinevahingot, jotka ovat aiheutuneet
seuraavista vakuutustapahtumista:
•

Venevahinko – korvataan vahinko, joka aiheutuu vakuutuskohteelle karilleajosta, pohjakosketuksesta, törmäyksestä
kiinteään tai uivaan esineeseen, myrskytuulesta, trombista,
ukkospilven laskuvirtauksesta tai äkillisestä ja ulkoapäin
vahingoittavasta syystä veneen ollessa säilytettynä maissa.
Varkaus- ja ilkivaltavahinko – korvataan veneesi ja vakuutukseen kuuluvien lukitussa tilassa olleiden tai lukittujen
varusteiden varkaus ja luvaton käyttöönotto tai sen yritys.
Lisäksi korvataan tahallisesta vahingonteosta veneellesi tai
sen varusteille aiheutuneita vahinkoja.
Palovahinko – korvataan vahinko, joka on aiheutunut irti
päässeestä tulesta, räjähdyksestä tai salamaniskusta.
Telakointi- ja kuljetusvahinko – korvataan vahinko, joka
aiheutuu veneelle myrskytuulesta, trombista, ukkospilven
laskuvirtauksesta, veneen törmäyksestä tai kaatumisesta
sekä veneen kuljetusvälineen törmäyksestä tai kaatumisesta, kun säilytät, nostat, lasket tai kuljetat venettäsi maissa
Veneen vastuuvakuutus – korvaa enintään 1 000 000
euroa, jos olet lain mukaan korvausvelvollinen ulkopuoliselle henkilö- tai omaisuusvahingossa
Veneen oikeusturvavakuutus – korvataan kohtuullisia
asianajo- ja todistelukuluja vakuutetun ollessa vastaajana
liikenneturvallisuuden vaarantamista, vamman- tai kuolemantuottamusta koskevassa asiassa taikka asianomistajana
tai korvauksenvaatijana rikosasiassa. Lisäksi korvataan
edellä mainittuja kuluja vakuutetun ollessa kantajana tai
vastaajana vakuutetun veneen omistukseen, korjaukseen,
huoltoon tai vakuutuskorvaukseen liittyvässä riita-asiassa.
Korvauksen enimmäismäärä on 10 000 euroa vakuutustapahtumaa kohti.
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Vakuutuksen kohteena eivät ole esimerkiksi

x

veneen kuljetusvälineet, erikoismaalaukset ja -teippaukset, poijuvarusteet, poltto- ja voiteluaineet, kalastus- ja
sukellusvälineet

x
x
x

muut vaatteet kuin kellunta- tai sadepuvut

x
x

tietotekniikkalaitteiden tiedostot
turvallisuus- tai viranomaismääräysten tai lainsäädännön
vastaiset laitteet
koti-irtaimistoon kuuluvat esineet
itse rakennetut veneet, aikaisemmin ammattikäytössä
olleet alukset ja yli 25-vuotiaat puuveneet, ellei niitä ole
ennakkotarkastettu.

Onko vakuutusturvalle
mitään rajoitteita?
Telakointi- ja kuljetusvahingot korvataan vain, jos sinulla
ei ole oikeutta saada niistä korvausta noston tai laskun
suorittajalta tai kuljetusyritykseltä.
Venevakuutukset eivät ole voimassa, kun venettä vuokrataan tai käytetään ansiotarkoitukseen, ellei tästä ole
erikseen sovittu.
Vakuutukset eivät ole voimassa koskenlaskussa eivätkä
moottoriveneiden nopeuskilpailussa.

Missä vakuutusturva on voimassa?
Venevakuutukset ovat voimassa Suomen, Ruotsin ja Tanskan vesistöissä ja aluevesillä, Norjan vesistöissä ja aluevesillä maan rannikolla,
Itämerellä ja sen lahdissa ja Saimaan ja Kielin kanavalla sekä Kattegatissa ja Skagerrakissa sekä säilyttäessä ja kuljetettaessa venettä
edellä mainittujen valtioiden alueella.
Voimassaoloalueen laajentaminen
Venevakuutuksien ja niihin kuuluvien vastuuvakuutuksien voimassaoloaluetta voidaan laajentaa lisäsopimuksesta ja –maksusta joko
Eurooppaan tai Eurooppaan ja muualle maailmaan. Laajennus Eurooppaan kattaa peruslaajuuden voimassaoloalueiden lisäksi Euroopan
alueen, Madeiran ja Kanariansaaret sekä koko Välimeren ja Mustanmeren. Eurooppa ja muu maailma kattaa edellä mainittujen lisäksi
Atlantin valtameren, joka rajautuu pohjoisesta Islannin ja Labradorin niemimaan itäkärjestä etelään Recifen ja Kanariansaarten muodostaman alueen sisäpuolelle, käsittäen myös Meksikonlahden ja Karibianmeren.
ʸʸ

Laajennukset eivät ole voimassa maailmanympäryspurjehduksilla, Grönlannissa, Huippuvuorilla, Pohjois-Afrikan Atlantin puoleisella
rannikolla, Suezin tai Panaman kanavilla, Venäjän tai Baltian joilla, tai maakuljetuksissa, jotka tapahtuvat Venäjällä, Virossa, Latviassa,
Liettuassa, Valko-Venäjällä tai Puolassa.

ʸʸ

Veneen oikeusturvavakuutuksien voimassaoloaluetta ei voida laajentaa.

Mitkä ovat velvoitteeni?
ʸʸ

Vakuutusta haettaessa tulee antaa oikeat tiedot.

ʸʸ

Vene tulee katsastaa vuosittain, jos katsastusalennus on annettu. Jos vahinkotilanteessa todetaan, että alennuksen edellyttämää vuosittaista katsastusta tai Finnboatin hyväksymää kuntokartoitusta ei ole tehty, peritään 15 %:n lisäomavastuu perusomavastuulla vähennetystä
vahingon määrästä.

ʸʸ

Vakuutusyhtiölle tulee ilmoittaa, jos vakuutussopimusta tehtäessä annetuissa tai vakuutuskirjaan merkityissä tiedoissa on puutteita tai on
tapahtunut olennaisia muutoksia.

ʸʸ

Vakuutusyhtiön antamia suojeluohjeita vahinkojen torjumisesta ja rajoittamisesta tulee noudattaa.

ʸʸ

Korvausta hakiessa tulee antaa pyydetyt tiedot.

Kuinka ja milloin suoritan maksun?
Vakuutusmaksu on maksettava eräpäivään mennessä. Erikseen voidaan sopia, maksetaanko vuosimaksu kerralla vai useammassa erässä.
Joissakin tilanteissa edellytetään, että ensimmäisen vakuutuskauden maksu maksetaan etukäteen.

Milloin vakuutusturva alkaa ja päättyy?
Vakuutus alkaa aikaisintaan siitä päivästä, kun sitä on haettu. Vakuutus päättyy, kun vakuutuksenottaja irtisanoo turvan. Myös vakuutusyhtiöllä on tietyissä tilanteissa oikeus irtisanoa vakuutusturva. Muistathan irtisanoa vakuutuksesi, jos vakuutettu vene vaihtaa omistajaa.

Miten irtisanon sopimuksen?
Voit irtisanoa vakuutuksen milloin vain verkkopalvelussa tai toimittamalla muun kirjallisen irtisanomisilmoituksen vakuutusyhtiölle. Puhelimitse et voi irtisanoa vakuutusta.

