Venevakuutus
Tuoteopas

Vakuutusehdot

Venevakuutus
Tuoteopas ja vakuutusehdot voimassa 1.4.2018 alkaen.

Vakuutuspalvelumme ovat aina mukanasi

Keskitä. Saat etuja.

vahinkoapu.op.fi

Keskittämällä pankki- ja vakuutusasiointisi OP Ryhmään

Vahingon sattuessa saat todella helposti sinua lähellä olevan kumppanimme numeron ja osoitteen. Samalla ilmoitat vahingosta meille
helposti. Ilmoitusta varten tarvitset oman pankkisi verkkopankin kirjautumistunnukset ja avainluvun.

OP-mobiili
Osuuspakin asiakkaana näet omat vakuutuksesi ja vahinkosi OPmobiilissa. Vahingon sattuessa saat todella helposti sinua lähellä olevan kumppanimme numeron ja osoitteen. Samalla ilmoitat vahingosta meille helposti. Ilmoitusta varten tarvitset OP-verkkopalvelun
kirjautumistunnukset ja avainluvun.

Vakuutusten verkkopalvelu
Kirjaudu verkkopalveluun sivulla op.fi tai pohjola.fi omilla verkkopankkitunnuksilla. Voit

•
•
•
•

ostaa vakuutuksia
ilmoittaa vahingosta ja hakea korvauksia
tehdä muutoksia vakuutuksiisi
tutustua vakuutusasiakirjoihisi.

Vakuutusten 0303 0303 palvelunumero
Voit hoitaa vakuutusasioitasi arkisin jopa klo 22 asti.

•

voit hoitaa pankki- ja vakuutusasiasi op.fi:ssä tai
OP-mobiilissa yksillä tunnuksilla.

•

omistaja-asiakkaana sinulle kertyy OP-bonuksia pankkiasiointisi lisäksi Autoturvan ja Mittaturvan vakuutusmaksuista.

•

kertyneitä bonuksia käytetään esimerkiksi kodin, perheen ja
ajoneuvojen vakuutusmaksuihin.

•

voit myös saada tuntuvia pankki- ja vakuutusalennuksia.

Lue lisää op.fi/edut.

Soita meille
Pankkipalvelut

0100 0500

Vakuutuspalvelut

0303 0303

Puheluiden hinnat
OP 0100 0500 puhelinpalvelu:

•

matkapuhelinoperaattorisi hinnaston mukainen
matkapuhelinmaksu (mpm) tai

•

normaali paikallisverkkomaksu (pvm).

Vakuutusten 0303 0303 palvelunumero

•

kotimaisesta matkapuhelinliittymästä ja kiinteän
verkon lankaliittymästä 0,0835 e/puhelu sekä
0,12 e/min.

Puhelut nauhoitetaan muun muassa asiakaspalvelun laadun varmistamiseksi. Lue lisää uusi.op.fi/tietosuoja.
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Mittaturva
Vene vakuutetaan Mittaturva-vakuutussopimuksessa. Vakuutuksenantaja on OP Vakuutus Oy.

Venevakuutus - tuoteopas
Veneily on vaativa harrastus, jossa tarvitaan taitoa ja huolellisuutta. Ennakoimalla vältät monet vaarat, mutta
kaikesta huolimatta vahinkoja sattuu vesillä ja maissa. Onneksi voit vakuuttaa veneesi monen eri tilanteen varalta.

Vene vahingoittuu tai rikkoutuu karilleajossa,
törmäyksessä tai myrskyssä.

Vene palaa tai se varastetaan.

Vene vaurioituu kuljetuksessa tai talvisäilytyksessä.

Matkasi keskeytyy ja tästä aiheutuu matka- tai
majoituskuluja.
Olet korvausvelvollinen ulkopuoliselle tai riitaantunut
ulkopuolisen kanssa veneilyysi liittyen.
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Mitä venevakuutuksella voi vakuuttaa?

Ilmoita uusista varusteista

Venevakuutuksella voit vakuuttaa huvikäytössä olevan purje- tai
moottoriveneen, jota pääsääntöisesti käytetään Suomessa. Jos
vene on rekisteröitävä, tulee sen olla Suomeen rekisteröity.

Muista kertoa varustehankinnoistasi meille, jotta veneesi on varmasti
vakuutettu oikeasta arvosta.

Purje- tai moottoriveneestä voi olla vakuutettuna:

•
•
•
•

veneen runko

•
•
•
•

kellunta- ja sadepuvut

takila ja purjeet
moottorit ja kulkuvarusteet
veneen käyttöön olennaisesti liittyvät laitteet, varusteet ja
ohjelmat
jolla, joka on enintään 3,5 m
veneen telakointipukki, peite
ranturi ja rekisteröimätön säilytystraileri yhteensä enintään
2000 euroon saakka.

Itse rakennetut veneet, aikaisemmin ammattikäytössä olleet alukset,
yli 25-vuotiaat puuveneet ja eräät muut veneet voidaan vakuuttaa
ennakkotarkastuksen perusteella.
Huom! Soutuveneet ja enintään 5 hv:n perämoottorit kuuluvat
kodin tavaroihin eli irtaimistoon esim. Omakoti-vakuutuksessa.
Perämoottoriveneet, joissa on enintään 20 hv:n moottori, on
järkevintä vakuuttaa Mittaturvan pienvenevakuutuksella.
Kysy lisää.

Elektroniset laitteet veneessä
Veneessä yksinomaan käytettäväksi tarkoitetut elektroniset laitteet kuuluvat vakuutuksen korvauspiiriin. Jos laite on vahinkohetkellä
muualla kuin veneessä, tulee osoittaa, että laite on irrotettu veneestä
väliaikaista säilytystä varten.

Katsastusalennus ja maksutapa-alennus
Annamme Kaskon maksusta 20 %:n alennuksen, kun veneesi katsastetaan vuosittain Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n mukaisesti 1-, 2tai 3-luokkaan tai Finnboatin hyväksymä kuntokartoittaja tarkastaa
veneen vuosittain.
Kun maksat yhdessä erässä, saat maksutapa-alennusta 2,5 %.

Maksutonta apua hätätilanteeseen Trossipalvelusta
Tiesitkö, että vesillä toimintakyvyttömäksi joutuneen veneen pelastaminen on useimmiten maksullista, jos ihmishenkiä ei ole vaarassa?
Suomen Meripelastusseuran Trossi-jäsenpalvelun avulla varmistat
veneellesi maksuttoman avun. Samalla tuet vapaaehtoista meri- ja
järvipelastustyötä.
Venevakuutusasiakkaanamme saat alennusta Trossi-jäsenpalvelusta.
Saat sen käyttöösi kätevästi Suomen Meripelastusseuran sivuilta
www.meripelastus.fi/trossi.
Vinkki: Venevakuutuksen normaalia voimassaoloaluetta voit
tarvittaessa laajentaa Eurooppaan ja muualle maailmaan.
Katso sivu 6.

Venevakuutukset

Kasko

Osakasko

• venevahinko
• varkaus- ja ilkivaltavahinko
• palovahinko
• telakointi- ja kuljetusvahinko
• veneen vastuuvakuutus
• veneen oikeusturvavakuutus

• varkaus- ja ilkivaltavahinko
• palovahinko
• telakointi- ja kuljetusvahinko
• veneen vastuuvakuutus
• veneen oikeusturvavakuutus

Vakuutuksista korvataan suoranaiset äkilliset ja ennalta arvaamattomat esinevahingot, jotka ovat aiheutuneet jäljempänä mainituista
vakuutustapahtumista. Turvan, jonka perusteella vahinko on korvattavissa, tulee olla voimassa vahingon sattumishetkellä.
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Venevahinko
Venevahinkona korvataan vahinko, joka aiheutuu vakuutuskohteelle

•
•
•
•

karilleajosta tai pohjakosketuksesta
veneen törmäyksestä kiinteään tai uivaan esineeseen
myrskytuulesta, trombista tai ukkospilven laskuvirtauksesta
äkillisestä ja ulkoapäin vahingoittavasta syystä, kun venettä
säilytetään maissa.

Varkaus- ja ilkivaltavahinko
Varkaus- ja ilkivaltavahinkona vakuutuksesta korvataan veneesi ja
vakuutukseen kuuluvien lukitussa tilassa olleiden tai lukittujen varusteiden varkaus ja luvaton käyttöönotto tai sen yritys. Lisäksi korvaamme tahallisesta vahingon teosta veneellesi tai sen varusteille
aiheutuneita vahinkoja.

Palovahinko
Palovahinkona korvataan vahinko, joka on aiheutunut irtipäässeestä
tulesta, räjähdyksestä tai salamaniskusta.

Telakointi- ja kuljetusvahinko
Kun säilytät ja kuljetat venettäsi maissa, telakointi- ja kuljetusvahinkona korvataan vahingot, jotka aiheutuvat veneelle

•
•
•

myrskytuulesta, trombista tai ukkospilven laskuvirtauksesta
kun vene törmää tai kaatuu noston tai laskun yhteydessä
kun vene tai veneen kuljetusväline törmää tai kaatuu
kuljetuksen aikana.

Nämä vahingot korvataan, jos sinulla ei ole oikeutta saada niistä korvausta noston tai laskun suorittajalta tai kuljetusyritykseltä.

Veneen vastuuvakuutus
Vastuuvakuutuksesta maksetaan puolestasi vahingonkorvauksia, joita
olet lain mukaan velvollinen maksamaan. Vakuutettuja ovat veneen
omistaja ja haltija sekä omistajan ja haltijan luvalla venettä kuljettava
kukin tässä ominaisuudessaan. Vastuuvakuutuksen enimmäiskorvaus
yhdestä henkilö- tai omaisuusvahingosta on 1 000 000 euroa.
Veneen vastuuvakuutus kattaa ulkopuolisille aiheutetut esine- ja
henkilövahingot. Lapsen aiheuttama vahinko korvataan, vaikka hän ei
ikänsä puolesta olisi korvausvelvollinen. Alle 12-vuotiaan tahallaankin
aiheuttama vahinko korvataan.
Vastuuvakuutus ei korvaa vahinkoa, joka aiheutuu sinun tai veneen
omistajan, haltijan tai veneen kuljettajan omaisuudelle tai veneesi
vetämälle vesihiihtäjälle. Siitä ei korvata myöskään ansiotyössä
aiheutettua vahinkoa. Rajoitukset on selvitetty yksityiskohtaisesti
vakuutusehdoissa.
Selvitämme puolestasi, oletko korvausvelvollinen ja neuvottelemme
korvauksen vaatijan kanssa. Tarvittaessa hoidamme oikeudenkäynnin. Tämä edellyttää, että annat asian heti hoidettavaksemme, etkä
tee siitä yksin sopimusta.

Veneen oikeusturvavakuutus
Oikeusturvavakuutuksesta korvataan kohtuulliset asianajokulut ja
todistelukulut vakuutetun ollessa

•

vastaajana liikenneturvallisuuden vaarantamista, vammantuottamusta tai kuolemantuottamusta koskevassa asiassa.
Jos kysymys on törkeästä vaarantamisesta, korvaus maksetaan vain, jos syyte hylätään

•
•

asianomistajana tai korvauksenvaatijana rikosasiassa
riita-asiassa kantajana tai vastaajana vakuutetun veneen
omistukseen, korjaukseen, huoltoon tai vakuutuskorvaukseen liittyvässä riita-asiassa.

Vakuutettuja ovat vakuutuskirjassa mainitun veneen omistaja, haltija
ja kuljettaja, kukin tässä ominaisuudessaan.
Vakuutuksen tulee olla voimassa rikosasiassa väitetyn teon tekohetkellä ja riita-asiassa, kun riidan perusteena oleva sopimus, tapahtuma tai muu olosuhde on syntynyt.
Korvauksen enimmäismäärä on 10 000 euroa/vahinkotapahtuma.
Jos vastapuoli tuomitaan maksamaan vakuutetun oikeudenkäyntikulut, ne tulee siirtää OP Vakuutukselle. Oikeusturvavakuutus ei korvaa
vastapuolelle maksettavaksi tuomittuja oikeudenkäyntikuluja.

Omavastuu

Vakuutuksen hinta muuttuu

Venevahinkojen perusomavastuu on 150 euroa, mutta suurentamalla omavastuuta, saat alennusta vuosimaksusta. Veneen vastuuvakuutuksessa, varkaus- ja ilkivaltavahingoissa, palovahingoissa sekä
telakointi- ja kuljetusvahingoissa omavastuu on 150 euroa. Veneen
oikeusturvavakuutuksen omavastuu on 15 % kuluista, vähintään 200
euroa/vahinkotapahtuma.

Tarkastelemme vakuutuksen voimassa ollessa hinnoittelutekijöiden
vaikutusta hintaan toteutuneiden maksettujen korvausten perusteella
ja tarvittaessa tarkistamme hintaa riskivastaavuuden varmistamiseksi. Lisäksi tarkistamme tarvittaessa maksua vuosittain korvausmenon muutoksen perusteella ja muista syistä, jotka on kerrottu
yleisissä sopimusehdoissa.

Vahingot kilpapurjehduksella

Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n tai muun järjestetyn kilpapurjehduksen tai sen virallisen harjoituksen aikana sattuneissa purjeja takilavahingoissa sinulla on 25 %:n lisäomavastuu perusomavastuulla vähennetystä vahingon määrästä.

Unohditko katsastaa veneen?

Jos katsastusalennus on annettu ja vahinkotilanteessa todetaan,
että kyseisenä vuonna venettä ei ole katsastettu tai Finnboatin
hyväksymää kuntokartoitusta ei ole tehty, peritään 15 %:n lisäomavastuu perusomavastuulla vähennetystä vahingon määrästä.
Katso Katsastusalennus s. 3.

Vakuutuksen hinnoittelutekijät
Kukin vakuutustuote hinnoitellaan erikseen mahdollisimman riskivastaavasti. Vakuutuksen kokonaishintaan vaikuttavat vakuutetun kohteen tiedot sekä vakuutusturvaan tehdyt valinnat.
Hintaan vaikuttavia tekijöitä ovat vakuutusta ostaessasi ja vakuutuksen voimassa ollessa

•
•
•
•

veneen arvo varusteineen

•
•
•
•

voimassaoloalue

Vakuutusyhtiöllä on edellä esitetyn lisäksi oikeus tehdä hintaan muutoksia, jotka johtuvat vakuutukseen sisältyvistä bonus-, keskittäjä-,
etu- tai omistaja-asiakkuussäännöistä tai muista vastaavista säännöistä. Vakuutusmaksuun vaikuttavat vakuutusta ostettaessa ja sen
voimassa oloaikana mahdolliset asiakasedut ja alennukset, joiden
suuruudet, antamisen perusteet sekä kesto- ja voimassaoloajat voivat muuttua, esimerkiksi määräaikainen alennus tai kampanja-alennus päättyy.

Kaskon vuodenaikahinnoittelu
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Voit ajaa veneelläsi aina läpi vuoden, kun sääolosuhteet sen sallivat. Kaskon venevahinkoturva on voimassa ympäri vuoden, mutta
olemme huomioineet, että vahinkoriski vaihtelee vuodenaikojen
mukaan.
Venevahinkoturvan maksu jakautuu kuukausittaisten prosenttiosuuksien mukaisesti. Maksua painotetaan niille kuukausille, joiden aikana
vahinkoriski on suurin. Huomaathan, että muiden turvien maksut
peritään tasaisesti läpi vuoden.
21,7 %

veneen tyyppi

15,8 %

moottoreiden lukumäärä ja teho
vakuutusturvan laajuus ja omavastuu sekä mahdollinen
bonus vahingottomista vuosista

11,4 % 9,7 %

8,4 %
1,6 % 1,5 %

vuokra- tai charterkäyttö

15,6 %

2%

4,7 %

4,3 %

katsastus tai kuntokartoitus

tammi helmi maalis huhti

vuodenaikahinnoitellussa Kaskossa se, minä vuodenaikana
vakuutus on voimassa.

Bonusta vahingottomista vuosista

Omavastuu

Alennus

touko

kesä

heinä

elo

syys

loka

marras joulu

Jos Kaskosi on bonusoikeudellinen (omavastuusi on 150, 250 tai
335 euroa), voit saada veneellesi jopa 60 % bonuksen. Bonus on
vahingottomalta vakuutuskaudelta annettava 10 prosenttiyksikön
hyvitys vakuutusmaksusta.

150 €

–

250 €

7%

335 €

17 %

Näin bonukset kertyvät

420 €

52 %

1. vuoden jälkeen

10%

Kasko

840 €

62 %

2. vuoden jälkeen

20%

1 680 €

72 %

3. vuoden jälkeen

30%

3 360 €

75 %

4. vuoden jälkeen

40%

5 040 €

78 %

5. vuoden jälkeen

50%

6. vuoden jälkeen

60%

Vakuutukseen liittyvät tiedot tulee olla oikein. Jos myöhemmin selviää, että antamasi tiedot, esimerkiksi moottorin teho, ovat virheellisiä ja puutteellisia, voimme alentaa korvausta, evätä sen kokonaan
tai purkaa sopimuksen.

3,3 %

Jo kertynyt bonusprosentti vähenee korvattavan venevahingon perusteella seuraavalla vakuutuskaudella siten, että siirryt yllä olevassa taulukossa kaksi riviä ylemmäksi. Esimerkiksi varkauden, palon tai ilkivallan perusteella maksetut korvaukset eivät vaikuta bonukseen.

Venevakuutuksella et voi vakuuttaa kaikkea

Milloin venevakuutus ei ole voimassa?

Vakuutuksen kohteena eivät ole veneen

Venevakuutukset eivät ole voimassa, kun venettä vuokrataan tai
käytetään ansiotarkoitukseen, ellei tästä ole erikseen sovittu toisin.
Vakuutukset eivät ole voimassa koskenlaskussa eivätkä moottoriveneiden nopeuskilpailussa.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kuljetusvälineet

•

kodin irtaimistoon kuuluvat esineet.

erikoismaalaukset
poijuvarusteet
poltto- ja voiteluaineet
muut vaatteet kuin kellunta- tai sadepuvut
kalastus- ja sukellusvälineet
ääni- ja kuvatallenteet
matka- ja älypuhelin varusteineen
tietotekniikkalaitteiden tiedostot
turvallisuus- tai viranomaismääräysten tai lainsäädännön
vastaiset laitteet

Missä venevakuutus on voimassa?
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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 säilytettäessä ja kuljetettaessa venettä
edellä mainittujen valtioiden alueella.
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.
Laajennukset eivät ole voimassa maailmanympäripurjehduksilla,
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.
Veneen oikeusturvavakuutuksien voimassaoloaluetta ei voida laajentaa.

Huolehdi veneestä, varusteista ja itsestäsi
Suojeluohjeet antavat pelisäännöt kaikkien turvallisuuden lisäämiseksi ja vahinkojen ennaltaehkäisemiseksi. Jos suojeluohjeita ei ole
noudatettu ja sillä on vaikutusta vahingon syntymiseen, korvausta
voidaan alentaa tai jättää kokonaan maksamatta.

•
•
•
•

Poista vedet veneestä säännöllisesti.

•

Lukitse alle 5-metrinen vene laituriin tai muuhun kiinteään
kohteeseen, ellei vene ole venekerhon aidatulla alueella.

•

Lukitse vene perävaunuun ja myös perävaunu, mikäli et säilytä perävaunua aidatulla ja lukitulla alueella.

•

Jos siirrät veneen laitteita tai varusteita väliaikaiseen säilytykseen veneen ulkopuolelle, huolehdi, että säilytyspaikka
on suojaavasti suljettu varkauden ja murtautumisen varalta.
Sulkeminen tulee suorittaa siten, ettei säilytyspaikkaan tunkeutuminen ole mahdollista säilytyspaikan rakenteita tai lukkoja vahingoittamatta.

•

Huolehdi, että palontorjuntavälineet ovat katsastettu ja lain
mukaiset. Säilytä varapolttoainetta viranomaisten hyväksymissä polttoaineen säilytykseen tarkoitetuissa säiliöissä.

•

Polttoaine-, nestekaasu- ja muut laitteet on asennettava
säännösten ja viranomaisten määräysten mukaan.

•
•
•

Valvo irrallisia lämmityslaitteita, kun lämmität niillä.

•

Telakoi tai tue vene niin, etteivät aallokko, routa, jään liikkeet
tai veden pinnan yhden metrin nousu voi vaurioittaa sitä.

•

Käytä telakointinostoihin, vesillelaskuihin ja siirtoihin viranomaisten hyväksymää kalustoa. Noudata veneen maakuljetuksissa voimassaolevia säännöksiä ja viranomaisten määräyksiä. Ilmoita kuljetus- tai säilytysvahingosta kuljettajalle heti
tai, jos vahinko ei ole ulkoisesti havaittavissa, mahdollisimman pian sen havaittuasi.

•

Huolehdi, että vene on sijoitettu venepukkien tai -telineiden
päälle oikeaan asentoon ja siten ettei se pääse liikkumaan,
kaatumaan tai muuten vahingoittumaan. Venepukkien tai
-telineiden tulee olla tarkoitukseensa soveltuvat ja veneen
kokoon ja painoon nähden riittävät ja asiamukaisessa kunnossa.

•

Veneen säilytyssuojan ja pressujen on kestettävä sään
aiheuttamat rasitukset. Valvo veneen säilytyssuojan ja pressujen kuntoa ja poista niiden päälle kertynyt lumi ja jää.

Ota yhteys meihin hyvissä ajoin ennen matkaasi ja selvitä vakuutuksesi voimassaolo ja kattavuus.

Huolehdi veneen kiinnityksestä.
Noudata veneen valmistajan moottoritehosuosituksia.
Kulje vesillä lain edellyttämällä tavalla ja älä häiritse muiden
liikkumista. Rekisteröidyn moottoriveneen kuljettajan tulee
olla vähintään 15-vuotias ja hänellä pitää olla kyky ja taito
kuljettaa venettä. Varmista kuljettajan henkilöllisyys ja se,
että hän täyttää nämä vaatimukset.

Ole erityisen huolellinen tulitöiden kanssa.
Pidä rakenteilla olevassa veneessä vähintään kahta 2 kg:n
B2-luokan sammutinta. Älä käytä liekillä tai avoimilla vastuslangoilla toimivaa lämmitintä tai katalyyttilämmitintä.

Vahinkojen korvaaminen
Jos suojeluohjeiden noudattamisesta huolimatta vahinko sattuu, me
autamme.
Korvaus voidaan suorittaa venevakuutuksesta eri tavoin.

•

Voimme maksaa korjauskustannukset tai maksamme kerta
korvauksen rahana. Korvauksen enimmäismäärä määräytyy
sen mukaan, mitä olisimme esineestä maksaneet sen myyjälle tai korjauskustannuksista korjaajalle. Korvausta määritettäessä otetaan huomioon kaikki alennukset, joihin meillä
vakuutusyhtiönä olisi ollut oikeus esinettä hankkiessamme
tai korjauttaessamme.

•

Voimme lunastaa vakuutuksen kohteen uusarvosta tai käyvästä arvosta.

•

Voimme hankkia tilalle samanlaisen tai samanarvoisen
veneen tai sen osan.

Näitä vahinkoja venevakuutus ei korvaa
Venevakuutukset eivät korvaa vahinkoja, jotka aiheutuvat

Vahingon määrän pitää olla yli kaksi kolmasosaa uuden samanlaisen
veneen (vakuutuskohteen) käteishinnasta. Lunastushinta on uuden
samanlaisen veneen (vakuutuskohteen) käteismyyntihinta vahinko
hetkellä tai kun sitä viimeksi on ollut myynnissä.

Ikävähennykset
Korvattavan jäljempänä luetellun omaisuuden osalta uuden vastaavan kohteen hankintahinnasta lasketaan seuraavat vuotuiset vähennykset valmistusvuoden jälkeisestä vuodesta alkaen, mutta kiinteän
takilan, juoksevan takilan, rullalaitteiden sekä vinssien osalta valmistusvuotta seuraavasta neljännestä vuodesta alkaen.

Omaisuus

Ikävähennys %

kiinteä takila, juokseva takila, rullalaitteet sekä vinssit,

5

sisustuksen kankaat, matot ja patjat

5

perämoottori, muut moottorit, kokonaiset vetolaitteet
sekä alavaihteistot

5

•

veneen, sen laitteen tai varusteen rakenne-, valmistus-,
asennus- tai materiaalivioista

veneen kuomut, pelastuslautat, dacron -kankaasta
valmistetut iso-, genua- ja fokkapurjeet

•
•
•
•

moottorin tai laitteen teknisistä vioista

lämmitys- ja ilmastointilaitteet

10

moottorille tai laitteelle väärästä pottoaineesta
jäähdytys- tai voitelujärjestelmän vioista

elektroniset ja optiset varusteet ja laitteet, radio-, televisio-, video- ja dvd-laitteet

10

kulumisesta, hankautumisesta, naarmuuntumisesta, syöpymisestä tai lahoamisesta

tietotekniikkalaitteet oheislaitteineen

10

akut ja muut kuin edellä mainitut purjeet

20

•
•

sähkölaitteille tai moottorille yksinomaan oikosulusta

•
•

tahallisesta teosta tai laiminlyönnistä tai

moottorissa, pakoputkessa tai muussa laitteessa sattuneesta
räjähdyksestä, joka vahingoittaa ainoastaan moottoria tai laitetta itseään
ydinvahingosta.

Korvausta ei makseta arvonalentumisesta, korjauksen yhteydessä
tehdyistä muutos- ja parannustöistä eikä korotetuin hinnoin tehtävästä korjaamisesta tai kuljettamisesta.
Jos vahinko on aiheutunut törkeästä huolimattomuudesta tai jos
alkoholin tai huumausaineen käyttö on vaikuttanut vahinkoon, voidaan korvausta alentaa tai se evätä.

Käypä arvo
Korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana on veneen, varusteen tai niiden osan käypä arvo, enintään kohteen vakuutusmäärä.
Käypänä arvona pidetään sitä käteishintaa, jonka veneestäsi olisi
vahinkohetken markkinatilanteessa saanut. Jos vahingon määräksi
arvioidaan yli kaksi kolmasosaa veneen tai sen varusteen käyvästä
arvosta, lunastamme kohteen käyvästä arvosta.
Pahoin vaurioitunut vene voidaan myös lunastaa uusarvosta. Edellytyksenä on, että vene on ostettu uutena ja käyttämättömänä ja
ostohetkestä on kulunut enintään kaksi vuotta ja että vene on ollut
tuon ajan vakuutettuna yhtiössämme samalla vakuutuksenottajalla.

10

Vähennys lasketaan kertomalla prosenttiluku omaisuuden valmistusvuotta seuranneiden täysien kalenterivuosien lukumäärällä. Kiinteän
takilan, juoksevan takilan, rullalaitteiden sekä vinssien osalta vähennys lasketaan kertomalla prosenttiluku omaisuuden valmistusvuoden
ja sitä seuranneiden kolmen kalenterivuoden jälkeisten täysien vuosien lukumäärällä. Ikävähennys on kuitenkin enintään 80 %. Ikävähennysten lisäksi vähennetään vakuutuskirjassa mainittu omavastuu.
Ikävähennystä ei tehdä omaisuuden korjauslaskun mukaisista kustannuksista. Korvaus korjauskustannuksista on kuitenkin enintään
tämän kohdan mukaan määritellyn omaisuuden arvon suuruinen.
Kesällä 2018 ajoit veneellä karille ja vuonna 2013 valmistettu
perämoottori vaurioitui korjauskelvottomaksi. Uuden vastaavan
moottorin hinta vahinkohetkellä oli 8 000 €. Ikävähennys on
1 600 € (4 v X 5 %) ja valitsemasi omavastuu 420 €. Venevakuutuksesta korvaamme yhteensä 5 980 € (8 000 € –1 600 €
– 420 €).
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Vakuutusehdot
Vakuutuskirjaan on merkitty kullekin omaisuudelle valitut vakuutukset ja
vakuutussopimukseen valitut vastuu- ja oikeusturvavakuutukset.

Yhteiset määräykset
Venevakuutukset
Mittaturvan venevakuutuksia ovat
- Esinevakuutukset
- Superkasko
- Kasko
- Osakasko
- Veneen vastuuvakuutus
- Veneen oikeusturvavakuutus.

- varkaus- ja ilkivaltavahinko
- palovahinko
- telakointi- ja kuljetusvahinko.
Veneen vastuuvakuutus ja veneen oikeusturvavakuutus liittyvät Superkaskoon, Kaskoon ja Osakaskoon.

Maksualennus (bonus)

Superkaskon korvauspiiriin kuuluvat

- venevahinko
- varkaus- ja ilkivaltavahinko
- palovahinko
- telakointi- ja kuljetusvahinko
- keskeytysvahinko.
Superkaskon myynti on lopetettu 1.1.2017, joten sen ehtoja sovelletaan
vain tätä ennen alkaneisiin Superkaskoihin.

Kaskon korvauspiiriin kuuluvat
-

Osakaskon korvauspiiriin kuuluvat

Jos vakuutuksessa on bonusoikeus, sen maksusta annetaan maksualennusta vahingottomien vakuutuskausien perusteella 10 % vuodessa 60 %:iin
saakka Kaskossa ja 70 %:iin saakka Superkaskossa.
Bonukseen oikeuttaa venevahinko-osan sisältävä vakuutuskausi, joka on
vähintään 180 päivän pituinen ja jonka kuluessa vakuutuksesta ei ole suoritettu bonukseen vaikuttavaa korvausta.
Vuoden pituisen ajanjakson kuluessa vakuutus voi kuitenkin siirtyä korkeampaan bonusluokkaan enintään yhden kerran.
Bonusluokka alenee kutakin korvattavaa vahinkoa kohti kaksi luokkaa,
paitsi 10 %:n bonusluokassa yhden luokan.
Bonusluokkaa eivät alenna varkaus-, ilkivalta-, palo-, telakointi-, kuljetustai keskeytysvahingoista eivätkä veneen vastuu- eikä oikeusturvavakuutuksesta suoritetut korvaukset.

Ydinvahinko ja sota

venevahinko
varkaus- ja ilkivaltavahinko
palovahinko
telakointi- ja kuljetusvahinko.

Venevakuutuksista ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut
- ydinvastuulaissa kuvatusta ydinvahingosta tai ydinreaktioon tai ionisoivaan säteilyyn perustuvan materiaalin, laitteen tai aseen aiheuttamasta vahingosta riippumatta siitä, missä vahinko on tapahtunut
- sodasta tai aseellisesta selkkauksesta.
- vakuutetun omaisuuden ollessa viranomaisen pakkotilaamana.

Esinevakuutukset
1

Vakuutuksen tarkoitus ja kohde

1.1 Vakuutuksen tarkoitus
Vakuutuksesta korvataan suoranaiset, äkilliset ja ennalta arvaamattomat
esinevahingot, jotka ovat aiheutuneet näissä ehdoissa mainituista vakuutustapahtumista vakuutuksen ollessa voimassa sekä ehdoissa erikseen
mainitut kustannukset.

1.2 Vakuutuksen kohde
Vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjassa mainittu vene. Vakuutuskohteeseen kuuluvat veneen runko, takila, purjeet, moottorit ja kulkuvarusteet, veneen käyttöön olennaisesti liittyvät laitteet, varusteet ja ohjelmat, enintään 3,5 m:n pituinen jolla sekä veneen telakointipukit ja -peitteet. Lisäksi vakuutuksen kohteena ovat vakuutetun veneen kuljetukseen
ja säilytykseen käytettävät ranturit ja rekisteröimättömät säilytystrailerit yhteensä enintään 2 000 euroon saakka. Vakuutuksen kohteena voi olla
myös rakenteilla oleva vene

1.2.1 Elektroniset laitteet
Elektroniset laitteet ovat vakuutuksen kohteena vain, jos ne on tarkoitettu
käytettäväksi yksinomaan vakuutuskirjassa mainitussa veneessä.
Jos laite on vahinkohetkellä muualla kuin kyseessä olevassa veneessä,
tulee korvauksenhakijan pystyä osoittamaan, että laite on irrotettu
veneestä väliaikaista säilytystä varten.

1.2.2 Vakuutuskelvottomat kohteet
Vakuutuksen kohteena eivät kuitenkaan ole:
- veneen kuljetusvälineet
- erikoismaalaukset
- poijuvarusteet
- poltto- ja voiteluaineet
- muut vaatteet kuin kellunta- ja sadepuvut
- kalastus- ja sukellusvälineet
- ääni- ja kuvatallenteet
- matka- ja älypuhelin varusteineen
- tietotekniikkalaitteiden tiedostot
- turvallisuus- tai viranomaismääräysten tai lainsäädännön vastaiset
laitteet
- kodin irtaimistoon kuuluvat esineet.

2

Vakuutuksien voimassaolo

2.1 Vakuutuksien voimassaoloalue
Venevakuutukset ovat ilman eri sopimusta 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
- säilytettäessä ja kuljetettaessa venettä edellä mainittujen valtioiden
alueella.
Lisäsopimuksesta ja -maksusta Superkaskon, Kaskon, Osakaskon ja
veneen vastuuvakuutuksen voimassaoloaluetta voidaan laajentaa.

2.2 Rajoitukset
Venevakuutukset eivät ole voimassa, kun
- veneellä osallistutaan koskenlaskuun tai moottoriveneiden nopeuskilpailuun
- vene on vuokrattuna tai sitä käytetään ansiotarkoitukseen.
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Lisäsopimuksesta ja -maksusta venevakuutuksien voimassaolo voidaan
laajentaa myös veneen vuokrausta tai sen ansiokäyttöä varten. Veneen
vastuuvakuutusta ei voida laajentaa, jos vene on ansiokäytössä.

3

Vakuutusmäärä

4

Venevahinko

Vakuutuksen kohde on vakuutettava sen käyvästä arvosta. Vakuutuskirjaan
merkitty vakuutusmäärä ei ole todistuksena kohteen käyvästä arvosta.
Rakenteilla olevan veneen vakuutusmäärän tulee vastata veneen valmiusasteen mukaista käypää arvoa lisättynä hankittujen rakennusmateriaalien arvolla.

4.1 Korvattavat vahingot
Venevahinkona korvataan äkilliset ja ennalta arvaamattomat vahingot,
jotka aiheutuvat vakuutuksen kohteelle
- karilleajosta tai pohjakosketuksesta, veneen törmäyksestä kiinteään
tai uivaan esineeseen
- äkillisestä ja ulkoapäin vahingoittavasta syystä kun kohdetta säilytetään maissa
- myrskytuulesta, trombista tai ukkospilven laskuvirtauksesta.

4.2 Rajoitukset
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoja, jotka aiheutuvat
- veneelle sen rakenteeseen, varustukseen tai miehitykseen liittyvästä
merikelvottomuudesta
- perämoottorin tai varusteiden putoamisesta ja niiden irtoamisesta kiinnikkeistään eikä varusteiden katoamisesta veneen kaatumisen yhteydessä,
ellei vahinko ole aiheutunut kohdassa 4.1 mainitusta syystä
- vedestä, lumesta, jäästä, jäätymisestä, homeesta tai vesikasveista
- veneen uppoamisesta tai kaatumisesta, ellei vahinko ole aiheutunut
kohdassa 4.1 mainitusta syystä
- eläinten aiheuttamista vahingoista.
Vakuutuksesta ei korvata myöskään vahinkoja, jotka luetellaan kohdassa 10.3.

5

Varkaus- ja ilkivaltavahinko

5.1 Korvattavat vahingot

Varkaus- ja ilkivaltavahinkona korvataan äkilliset ja ennalta arvaamattomat vahingot, jotka aiheutuvat vakuutuksen kohteelle
- vakuutuskohteen varkaudesta
- rikoslaissa tarkoitetusta luvattomasta käyttöönotosta tai sen yrityksestä tai
- tahallisesta vahingonteosta.

5.2 Rajoitukset
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoja, jotka aiheutuvat moottorin, varusteiden, vesijetin tai purjelaudan varkaudesta, rikoslaissa tarkoitetusta luvattomasta käyttöönotosta tai sen yrityksestä, ellei vakuutuksen kohde ole
ollut lukittu tai lukitussa tilassa.
Vakuutuksesta ei korvata myöskään vahinkoja, jotka luetellaan kohdassa 10.3.

6

Palovahinko

6.1 Korvattavat vahingot
Palovahinkona korvataan äkilliset ja ennalta arvaamattomat vahingot,
jotka aiheutuvat vakuutuksen kohteelle irtipäässeestä tulesta, räjähdyksestä tai salamaniskusta.

6.2 Rajoitukset

9.2 Turvallisuus vesiliikenteessä

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoja, jotka aiheutuvat sähkölaitteille tai
moottorille yksinomaan oikosulusta.
Vakuutuksesta ei korvata myöskään moottorissa, pakoputkessa tai muussa
laitteessa tapahtuneesta räjähdyksestä itse moottorille tai laitteille aiheutunutta vahinkoa.
Vakuutuksesta ei korvata myöskään vahinkoja, jotka luetellaan kohdassa 10.3.

Veneen kuljettajan on noudatettava vesiliikenteestä annetuissa säännöksissä edellytettyä huolellisuutta ja varovaisuutta sekä toimittava niin, että
ei vaikeuteta eikä häiritä muiden liikkumista vesillä.
Rekisteröitävää moottorivenettä ei vesiliikennettä koskevien säännösten
mukaisesti saa kuljettaa alle 15-vuotias henkilö. Venettä ei myöskään saa
kuljettaa henkilö, jolla ei ole kuljettamiseen tarvittavaa kykyä eikä taitoa.
Venettä ei saa luovuttaa toisen henkilön kuljetettavaksi varmistamatta
hänen henkilöllisyyttään ja sitä, että hän täyttää edellä mainitut veneen
kuljettajana toimimisen edellytykset.
Vene on pidettävä tyhjäksi pumpattuna.
Veneen valmistajan moottoritehosuositusta on noudatettava.
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Telakointi- ja kuljetusvahinko

Kun vakuutuksen kohde on säilytettävänä tai kuljetettavana maissa, telakointi- ja kuljetusvahinkona korvataan ne äkilliset ja ennalta arvaamattomat vahingot, jotka aiheutuvat vakuutuksen kohteelle
- myrskytuulesta, trombista tai ukkospilven laskuvirtauksesta,
- veneen noston ja laskun yhteydessä tapahtuneesta törmäyksestä tai
kaatumisesta, kun noston tai laskun suorittaja ei ole vastuussa tapahtuneesta,
- kuljetuksen aikana venettä tai kuljetusvälinettä kohdanneesta törmäyksestä tai kaatumisesta, kun kuljetusyritys ei ole vastuussa
tapahtumasta.

9.3 Toimet varkauksia ja ilkivaltaa vastaan

Keskeytysvahinkona korvataan menetetyt veneen käyttöpäivät, kun menetys aiheutuu
- venevahingosta kohdassa 4.1,
- varkaus- ja ilkivaltavahingosta kohdassa 5.1,
- palovahingosta kohdassa 6.1 tai
- telakointi- ja kuljetusvahingossa kohdassa 7 mainituista vakuutustapahtumista.

Vene, joka on alle viisi metriä pitkä, on lukittava kiinteään kohteeseen sen
ollessa vedessä tai maissa, ellei se ole venekerhon aidatulla ja lukitulla
alueella tai talvisäilössä veneille varatulla talvisäilytysalueella.
Moottorin tulee olla asennettu kiinteästi tai lukittuna siten, että sitä ei voi
irrottaa ilman työkaluja. Veneeseen kuuluvien varusteiden tulee olla vastaavasti kiinteästi asennettuja. Käsin kiristettävillä ruuveilla tai muttereilla
tehdyt laitteiden tai varusteiden asennukset eivät ole riittäviä.
Säilytettäessä venettä valvomatta tulee veneen olla lukittuna ja irralliset
varusteet tulee sijoittaa veneen lukittuun tilaan. Irrallisia varusteita ei saa jättää pelkästään kuomulla suojattuun tilaan. Jos veneen laitteet tai varusteet on
siirretty väliaikaiseen säilytykseen vakuutetun veneen ulkopuolelle, tulee niiden säilytyspaikkojen olla suojaavasti suljetut varkauden ja murtautumisen
varalta. Sulkeminen tulee suorittaa siten, ettei säilytyspaikkaan tunkeutuminen ole mahdollista säilytyspaikan rakenteita tai lukkoja vahingoittamatta.
Veneen ja sen säilytyssuojan avaimia ei saa jättää tai piilottaa veneeseen
tai sen säilytyspaikan läheisyyteen.
Säilytettäessä venettä perävaunussa on vene lukittava perävaunuun ja
perävaunu lukittava ellei sitä säilytetä aidatulla ja lukitulla alueella.

8.3 Keskeytysvahingon korvaussäännöt

9.4 Paloturvallisuus

8.3.1 Yleistä

Menetetyiksi käyttöpäiviksi ei kuitenkaan katsota vakuutetun tai häneen
samastettavan menettelystä aiheutunutta menetettyjen käyttöpäivien
lisääntymistä, eikä sitä lisäaikaa, joka aiheutuu varaosien tai korjausmateriaalin odottamisesta, korjaamon menettelystä tai valtakunnallisesta työtaistelusta.
Vakuutuksesta ei korvata myöskään vahinkoja, jotka luetellaan kohdassa 10.3.

Viranomaisten antamia paloturvallisuusohjeita ja -määräyksiä on noudatettava.
Veneessä tulee olla lain ja katsastusvaatimusten mukaiset palontorjuntavälineet.
Moottorin varapolttoainetta tulee säilyttää veneessä viranomaisten
hyväksymissä polttoaineen säilytykseen tarkoitetuissa säiliöissä.
Polttoaine-, nestekaasu- ja muut laitteet on asennettava voimassa olevien
säännösten ja viranomaisten määräysten mukaan.
Veneessä ei saa käyttää irrallisia lämmityslaitteita ilman jatkuvaa valvontaa.
Rakenteilla olevassa veneessä tulee olla vähintään kaksi kahden kilon
B2-luokan sammutinta. Veneen ja työtilan lämmittämiseen ei saa käyttää liekillä tai avoimilla vastuslangoilla toimivaa lämmitintä eikä katalyyttilämmittimiä.
Tupakanpoltto ja avotulen teko on kielletty veneen säilytyssuojassa tai
veneen tiloissa, joissa on herkästi syttyviä aineita tai materiaaleja.
Kun tehdään tulitöitä, on noudatettava erityistä huolellisuutta ja soveltuvin
osin seuraavia ohjeita:
- Paikka, jossa tulitöitä tullaan tekemään, on ennen tulitöiden aloittamista ympäristöineen puhdistettava ja suojattava. Syttyvä materiaali
on poistettava. Jos lähellä on syttyviä rakenteita, ne on suojattava.
- Paikalla pitää olla hitsauspeite, riittävä alkusammutuskalusto ja paineellinen vesiletku. Jos paineellista vesiletkua ei ole saatavilla, tulee
varata 50 litraa vettä irtoastioihin.
- Ympäristöä on kasteltava tarpeen mukaan.
- Palovartioinnista on huolehdittava työn aikana ja lopettamisen jälkeen
vähintään kahden tunnin ajan.
Tulitöitä ovat työt, joissa esiintyy kipinöitä tai joissa käytetään kaasuliekkiä,
muuta avotulta tai kuumailmapuhallinta. Tällaisia töitä ovat muun muassa
hitsaustyöt, poltto- ja laikkaleikkaus, metallien hionta ja juottaminen.

8.3.5 Enimmäiskorvausmäärät

9.5 Veneen säilytys ja kuljetus
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Superkaskon keskeytysvahinko

8.1 Vakuutusmäärä

Päiväkohtaisen korvauksen määrä on merkitty vakuutuskirjaan.

8.2 Korvattavat vahingot

Keskeytysvahinkona suoritetaan korvaus vain, jos
- veneelle on sattunut esinevakuutuksesta korvattava vahinko, jonka
määrä ylittää vakuutuskirjaan merkityn omavastuun tai
- vene on ollut anastettuna.
Lisäksi edellytetään, että
- vakuutustapahtuma on sattunut ja korjaus suoritetaan huhtikuun 1. ja
lokakuun 31. päivän välisenä aikana,
- vene on käyttökelvoton tai varastettu tai
- veneen rungossa, moottorissa tai takilassa on sen merikelpoisuuteen
vaikuttava vaurio ja asia on vahinkotarkastuksessa todettu.

8.3.2 Menetetyt käyttöpäivät
Menetetyiksi käyttöpäiviksi lasketaan täydet vuorokaudet korjaamolle vientipäivästä siihen saakka, jolloin kohde on korjaamolla valmiina luovutettavaksi.

8.3.3 Menetetyt käyttöpäivät varkausvahingossa
Varkausvahingossa menetetyiksi käyttöpäiviksi lasketaan täydet vuorokaudet poliisille tehdyn rikosilmoituksen päivämäärästä alkaen siihen saakka,
kun vakuutetulle luovutetaan vastaava kohde tai varastettu vene löydetään.

8.3.4 Rajoitukset

8.3.5.1 Korvattavien päivien määrä
Korjattavasta veneestä ja veneen menettämisestä varkausvahingon seurauksena maksetaan korvaus enintään 30 päivältä. Lunastustapauksessa
maksetaan korvaus kuitenkin enintään 14 päivältä.
8.3.5.2 Korvauksen enimmäismäärä
Korvauksen enimmäismäärä on vakuutuksen kohteen lunastusmäärä.

8.3.6 Saatavan siirto vakuutusyhtiölle
Vakuutetun oikeus korvaukseen vahingosta korvausvastuussa olevalta
siirtyy vakuutusyhtiölle sen suorittamaan korvausmäärään saakka.

8.3.7 Korvausten yhteensovitus
Vahingosta korvausvastuussa olevan samalta ajalta suorittama päiväkohtainen korvaus vähennetään keskeytysvahinkona suoritettavasta korvauksesta.
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Suojeluohjeet

9.1 Suojeluohjeiden merkitys
Vakuutetun tulee noudattaa vakuutuskirjassa, vakuutusehdoissa tai muutoin kirjallisesti annettuja suojeluohjeita. Jos vakuutettu laiminlyö suojeluohjeiden noudattamisen, hänelle tulevaa korvausta voidaan alentaa tai se
evätä yleisten sopimusehtojen kohdan 6 mukaisesti.

Kun venettä ei käytetä, sen on oltava turvallisesti kiinnitettynä ja ankkuroituna. Lisäksi veneen tulee olla tyhjennettynä vedestä.
Vene on maissa säilytettäessä telakoitava niin, että aallokko, routa, jään
liikkeet tai veden pinnan yhden metrin nousu eivät voi sitä vaurioittaa.
Veneen nostoihin, laskuihin ja siirtoihin on käytettävä viranomaisten
hyväksymää kalustoa.
Kun venettä säilytetään maissa, veneen tulee olla sijoitettuna venepukkien
tai -telineiden päälle oikeaan asentoon ja siten ettei se pääse liikkumaan,
kaatumaan tai muuten vahingoittumaan. Venepukkien tai -telineiden tulee
olla tarkoitukseensa soveltuvat ja veneen kokoon ja painoon nähden riittävät ja asiamukaisessa kunnossa.
Veneen säilytyssuojan ja pressujen on kestettävä sään aiheuttamat rasitukset. Veneen, säilytyssuojan ja -pressujen kuntoa on valvottava riittävän
usein ja niiden päälle kertynyt lumi ja jää on poistettava.
Kuljetettaessa venettä toisella kuljetusvälineellä on noudatettava voimassa
olevia säännöksiä ja viranomaisten määräyksiä.

9.6 Muut ohjeet
Veneen valmistajan, myyjän tai maahantuojan antamia käyttöohjeita on
noudatettava.
Jos vene on vahingoittunut kuljetuksen tai säilytyksen aikana, on tapahtumasta tehtävä asianmukainen ilmoitus ja korvausvaatimus kuljetusliikkeen
tai säilyttäjän edustajalle.
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10

Korvaussäännöt

10.1 Korvauksen hakeminen
10.1.1 Selvitys vakuutustapahtumasta
Korvauksen hakijan on viipymättä ilmoitettava vakuutustapahtumasta vakuutusyhtiölle. Tämän voi tehdä täyttämällä vakuutusyhtiön vahinkoilmoituksen.
Korvauksen hakijan on annettava vakuutusyhtiölle sellaiset asiakirjat ja
tiedot, jotka ovat tarpeen vakuutusyhtiön vastuun selvittämiseksi. Tällaisia asiakirjoja ja tietoja ovat ne, joiden avulla voidaan todeta vahingon sattuminen ja sen suuruus sekä korvauksen saaja. Esimerkiksi poliisitutkintapöytäkirja ja rikosilmoitus voivat olla tarpeen. Rikoksesta on viipymättä
ilmoitettava tapahtumapaikan poliisiviranomaiselle.

10.1.2 Asiakirjat ja niiden kustannukset
Poliisitutkintapöytäkirja on toimitettava pyydettäessä vakuutusyhtiölle.
Yhtiö korvaa pyytämiensä poliisitutkintapöytäkirjojen ja muiden vahinkokäsittelyä varten pyytämiensä viranomaistodistusten lunastusmaksut.
Kun haetaan korvausta varkaus- tai ilkivaltavahingosta, on vakuutusyhtiölle toimitettava vahinkoilmoituksen yhteydessä poliisin antama jäljennös
tehdystä rikosilmoituksesta.
Jos vakuutusyhtiö pyytää vahinkokäsittelyä varten korjauskustannusarvion, korvataan siitä aiheutunut kustannus.

10.1.3 Vahingon tarkastaminen ja vahinkoesineen säilyttäminen
Vakuutusyhtiöllä on oikeus määrätä korjaamo, jossa vauriot korjataan.
Vakuutusyhtiölle on varattava tilaisuus vahingon tarkastamiseen. Se, että
vakuutusyhtiö tarkastaa ja arvioi vahingon, ei osoita vahingon kuuluvan
vakuutuksesta korvattavaksi.
Vahingoittunutta esinettä ei saa hävittää ilman erityistä syytä.

10.2 Korvauksen suorittaminen, perusteet ja määrä
10.2.1 Korvauksen enimmäismäärät.
Veneen, varusteen tai niiden osan arvo on käypä arvo, mutta Ikävähennysten kohteena olevan omaisuuden arvo määritellään kohdan 10.10 ikävähennystaulukon mukaisesti esineiden iän perusteella.
Vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana on enintään kohteen vakuutusmäärä.

10.2.2 Korvauksen laajuus
Vakuutusyhtiö on velvollinen suorittamaan korvauksena sen määrän,
joka tarvitaan veneen merikelpoisuuden, luokan ja tyypin palauttamiseksi
ennalleen.
Vaurioituneen veneen ja moottorin korjaamiseen tulee käyttää kunnoltaan
tai iältään vastaavia, käyttökelpoisia osia, jos niitä on saatavissa eikä niiden hankinta aiheuta korjaustyöhön kohtuutonta viivästymistä.
Vakuutusyhtiö ei ole velvollinen korvaamaan uusilla osilla sellaisia vahingoittuneita osia, jotka korjaamalla voidaan saattaa tarkoituksensa täyttävään kuntoon.

10.2.3 Korvauksen suoritustapa
Vakuutusyhtiö täyttää korvausvelvollisuutensa vahingon määrän ja korjausmahdollisuuden mukaan joko
- maksamalla korjauskustannukset tositteiden mukaan tai maksamalla
niistä etukäteen sovitun määrän rahana,
- maksamalla vakuutuksen kohteella ennen vahinkoa olleen käyvän
arvon ja sillä korjaamattomana olevan arvon erotuksen rahana,
- lunastamalla vakuutuksen kohteen uusarvosta kohdan 10.6 tapauksessa ja muutoin käyvästä arvosta ennen vahinkoa, tai
- hankkimalla tilalle samanlaisen tai samanarvoisen vakuutuksen kohteen tai sen osan.
Mikäli korvaus suoritetaan rahana, korvauksen enimmäismäärä määräytyy sen mukaan, mitä yhtiö olisi esineestä maksanut sen myyjälle tai korjauskustannuksista korjaajalle. Korvauksen suuruutta määrättäessä otetaan huomioon kaikki ne käteis-, tukku-, erityis-, ja muut alennukset, joihin
yhtiöllä olisi ollut oikeus omaisuuden hankkiessaan tai korjauttaessaan

10.2.4 Muut korvattavat kustannukset
Kohteen korjauskustannusten lisäksi korvataan
- kuljetuskulut vakuutusyhtiön hyväksymään korjaamoon,
- korjausajan telakointikulut,
- takilointikulut,
- venepukin kuljetuskulut ja
- palautuskuljetusten kustannukset.

10.2.5 Käypä arvo
Käypänä arvona pidetään sitä käteishintaa, mikä vahinkohetken markkinatilanteessa vakuutuskohteesta tai sen osasta olisi ollut yleisesti saatavissa,
jos sitä olisi pidetty myytävänä tarkoituksenmukaisella tavalla.
Käypää arvoa määriteltäessä otetaan huomioon vakuutuksen kohteen
yksilöllinen kunto, varusteet, käyttöönottoaika, vuosimalli, käyttötapa,
käyttötuntimäärä ja muut myyntihintaan vaikuttavat tekijät. Ikävähennysten kohteena olevien esineiden käypä arvo määritellään kuitenkin kohdan
10.10 mukaisesti esineiden iän perusteella.
Korvauksesta vähennetään omavastuun määrä ja mahdollinen korvauksen alennus.

10.2.6 Muut korvattavat kustannukset
Varsinaisten korjauskulujen lisäksi korvataan vaikka kohteen lunastusmäärä siten ylitettäisiin
- sattuneen tai välittömästi uhkaavan korvattavan vahingon torjumisesta tai rajoittamisesta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset,
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korvattavassa vahingossa hylyn poistamisesta aiheutuvat vakuutusyhtiön hyväksymät kustannukset, jos vakuutetulla on lain mukaan velvollisuus poistaa hylky,
veneessä mukana olleiden matkan keskeytyksestä aiheutuneet matkaja majoituskulut enintään 1000 euroon asti, kun vahinko on tapahtunut yli 25 meripeninkulman päässä kotisatamasta ja veneelle aiheutuneen korvattavan vahingon korjauskulut ovat omavastuuta suuremmat.

10.2.7 Tilapäiskorjaus
Veneen tilapäisestä korjaamisesta aiheutuneet kustannukset korvataan,
jos niillä on rajoitettu tai torjuttu venevakuutuksesta korvattavaa vahinkoa.

10.2.8 Vakuutusyhtiön korvausvelvollisuus varkausvahingossa
Vakuutusyhtiö on velvollinen suorittamaan korvauksen varastetusta omaisuudesta, jollei vakuutettu tai poliisiviranomainen ole saanut tietoa omaisuuden löytymisestä 30 päivän kuluessa siitä, kun vakuutusyhtiölle on toimitettu poliisiviranomaisen antama jäljennös omaisuuden varkaudesta
tehdystä rikosilmoituksesta.
Veneen katsastusvaatimusten tai lain edellyttämät kulkuvarusteet korvataan ilman 30 päivän odotusaikaa.

10.2.9 Vakuutetun velvollisuudet varkausvahingossa
Vakuutettu on velvollinen ottamaan takaisin anastetun vakuutuksen kohteen korjattuna, jos se löydetään 30 päivän kuluessa siitä, kun vakuutusyhtiölle on toimitettu poliisiviranomaisen antama jäljennös omaisuuden varkaudesta tehdystä rikosilmoituksesta. Vakuutettu on velvollinen
heti ilmoittamaan vakuutusyhtiölle, jos teon suorittaja on saatu selville tai
varastettua omaisuutta on saatu takaisin.

10.3 Yhteiset rajoitukset
Venevakuutuksesta ei myöskään korvata vahinkoja, jotka aiheutuvat
1) veneen, sen laitteen tai varusteen rakenne-, valmistus-, asennus- tai
materiaalivioista,
2) moottorin tai laitteen teknisistä vioista, tai moottorissa tai laitteessa
käytetystä väärästä polttoaineesta tai jäähdytys- tai voitelujärjestelmän vioista,
3) vakuutuksen kohteen kulumisesta, hankautumisesta, naarmuuntumisesta, syöpymisestä tai lahoamisesta,
4) vakuutuskohteen arvon alentumisesta,
5) korjauksen yhteydessä tehdyistä muutoksista tai parannustöistä,
6) uuden ja vanhan maalipinnan välisen sävyeron korjaamisesta,
7) varaosien, varusteiden tai materiaalien saantivaikeuksista tai niiden
valmistuksen lopettamisesta,
8) vakuutuksen kohteen korjaamisesta tai kuljettamisesta korotetuin hinnoin,
9) kuluja siitä, ettei vakuutuksen kohdetta ole voitu vahingon johdosta
käyttää,
10) veneessä mukana olleiden (ks. kohtaa 10.2.6) tai asiamiehen matka-,
majoitus- tai muita sellaisia kustannuksia, ellei kustannus välittömästi
liity vakuutuskohteen kuljetukseen korjaamolle tai varaosien tai tarvikkeiden kuljettamiseen.

10.4 Kokonaishäviö
Kokonaishäviöllä tarkoitetaan vakuutuksen kohteen menettämistä kokonaan niin, ettei siitä ole saatu tietoa 30 päivään tai niin, ettei kohteen korjaus kannata, kun korjauskuluja ja jäännösarvoa verrataan kohteen uusarvoon tai sillä ennen vahinkoa olleeseen käypään arvoon.
Kokonaishäviön tapahduttua vakuutusyhtiö lunastaa vakuutuskohteen joko
käyvän arvon tai uusarvon perusteella.

10.5 Lunastus käyvästä arvosta
Vakuutuksen kohteen tai sen osan käyvän arvon määrittämiseksi tulee vakuutusyhtiölle toimittaa myyjäliikkeen antama tosite tai muu todiste, josta ilmenee
kyseisen laitteen tai varusteen merkki ja malli sekä hankinta-aika ja -hinta.
Jos korvauksen vaatija ilman pätevää syytä ei toimita käyvän arvon määrittämiseksi tarvittavia selvityksiä, arvioidaan käypä arvo kohtuuden
mukaan.
Vakuutusyhtiöllä on oikeus lunastaa vakuutuksen kohde käyvästä arvosta,
kun vahingon määrän arvioidaan ylittävän kaksi kolmasosaa kohteen käyvästä arvosta.

10.6 Lunastus uusarvosta
Vahingon määrä on uuden samanlaisen kohteen käteismyyntihinta vahinkohetkellä tai silloin kun sitä viimeksi on ollut myynnissä
- jos uutena ja käyttämättömänä ostettu vakuutuksen kohde on ollut
venevakuutettuna ostohetkestä alkaen tämän vakuutuksen myöntäneessä yhtiössä ja saman vakuutetun omistuksessa tai hallinnassa ja
- kohteen ostohetkestä on kulunut enintään kaksi vuotta ja
- vahingon määrän arvioidaan ylittävän uuden samanlaisen vakuutuskohteen käteismyyntihinnasta Superkaskossa puolet (1/2), Kaskossa ja
Osakaskossa yli kaksi kolmasosaa (2/3).
Vakuutettu on velvollinen kauppakirjan tai muun tositteen avulla näyttämään toteen kohteen hankinta-ajankohdan.

10.7 Rakenteilla olevan veneen kokonaishäviö
Jos rakenteilla olevalle veneelle sattuu kokonaishäviö, on korvauksen
perusteena veneen rakentamiseen liittyvät tositteiden mukaiset materiaalikulut ja työpäiväkirjasta arvioitavissa olevat työkustannukset.

10.8 Omavastuut
10.8.1 Omavastuu
Vakuutetulla on jokaisessa vakuutustapahtumassa vakuutuskirjaan merkitty omavastuu vahingon määrästä.

10.8.2 Lisäomavastuut
Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n rekisteröimän tai muun järjestetyn kilpapurjehduksen tai sen virallisen harjoituksen aikana sattuneissa vahingoissa vakuutetulla on 25 %:n lisäomavastuu purje- ja takilavaurioiden
perusomavastuulla vähennetystä vahingon määrästä.
Vakuutetulla on 15 %:n lisäomavastuu perusomavastuulla vähennetystä
vahingon määrästä, jos veneen vakuutusmaksusta on annettu katsastusalennus ja vahinkotilanteessa todetaan, että venettä ei ole kyseisenä
vuonna katsastettu asianmukaisten katsastusmääräysten mukaisesti.

10.10 Ikävähennykset
Korvattavan jäljempänä luetellun omaisuuden osalta uuden vastaavan
kohteen hankintahinnasta lasketaan seuraavat vuotuiset vähennykset valmistusvuoden jälkeisestä vuodesta alkaen, mutta kiinteän takilan, juoksevan takilan, rullalaitteiden sekä vinssien osalta valmistusvuotta seuraavasta neljännestä vuodesta alkaen:
Omaisuus

Ikävähennys %

kiinteä takila, juokseva takila, rullalaitteet sekä vinssit

5

Omavastuuta ei vähennetä venekerhon aidatulla alueella tapahtuneessa
varkaus- tai ilkivaltavahingossa, kun vartija on ollut vahinkohetkellä paikalla.

sisustuksen kankaat, matot ja patjat

5

perämoottori, muut moottorit, kokonaiset vetolaitteet sekä alavaihteistot

5

10.8.4 Murtohälyttimen ja merkintäjärjestelmän vaikutus vahinkoon

veneen kuomut, pelastuslautat, dacron -kankaasta valmistetut iso-,
genua- ja fokkapurjeet

10

lämmitys- ja ilmastointilaitteet

10

elektroniset ja optiset varusteet ja laitteet, radio-, televisio-, video- ja
dvd-laitteet

10

tietotekniikkalaitteet oheislaitteineen

10

10.8.3 Venekerhon alueella sattunut vahinko

Omavastuuta ei vähennetä, jos varkausvahingossa murtohälytin on toiminut asianmukaisesti tai veneessä on ollut elektroninen varkaudenestolaite
tai perämoottorissa pulttilukko.
Omavastuuta ei myöskään vähennetä varkausvahingossa, jos omaisuuden
turvamerkintäjärjestelmän tai paikannusjärjestelmän ansiosta laite on löydetty ja saatu takaisin.

10.8.5 Samanaikainen koti- tai autovakuutusvahinko
Mikäli saman vakuutustapahtuman perusteella korvataan esinevahinkoa
venevakuutuksesta ja OP koti- ja/tai autovakuutuksesta, vähennetään korvauksesta vain yksi, suurin, omavastuu.

10.9 Varkaus- ja ilkivaltavahingon enimmäiskorvaukset
telakoinnin aikana
Seuraavien kohteiden varkaus- ja ilkivaltavahinkoja korvataan vain alla
mainittuun määrään
- moottorin, takilan ja purjeiden varaosat yhteensä 2 000 euroa
- työkalut 500 euroa
- veneen kulkuvarusteisiin kuuluvat irralliset elektroniset tai optiset laitteet yhteensä 2 500 euroa
- veneeseen talvitelakoinnin ajaksi jätetyt muut irralliset varusteet
1 000 euroa
- rakenteilla olevassa veneessä lukitussa tilassa säilytettävät työkalut
3 500 euroa.

akut ja muut kuin edellä mainitut purjeet
20
				
Vähennys lasketaan kertomalla prosenttiluku omaisuuden valmistusvuotta
seuranneiden täysien kalenterivuosien lukumäärällä. Kiinteän takilan,
juoksevan takilan, rullalaitteiden sekä vinssien osalta vähennys lasketaan
kertomalla prosenttiluku omaisuuden valmistusvuoden ja sitä seuranneiden kolmen kalenterivuoden jälkeisten täysien vuosien lukumäärällä. Ikävähennys on kuitenkin enintään 80 %. Ikävähennysten lisäksi vähennetään
vakuutuskirjassa mainittu omavastuu.
Ikävähennystä ei tehdä omaisuuden korjauslaskun mukaisista kustannuksista. Korvaus korjauskustannuksista on kuitenkin enintään tämän kohdan
mukaan määritellyn omaisuuden arvon suuruinen.

10.11 Arvonlisävero
Jos korvauksen saajalla on tai on ollut arvonlisäverolain mukaan oikeus
vähentää tai saada palautuksena omassa arvonlisäverotuksessaan arvonlisäverot, jotka sisältyvät vahingosta aiheutuviin tavaroiden ja palveluiden
ostolaskuihin, nämä arvonlisäverot vähennetään korvauks esta.
Jos veneen tai sen osan hankintalaskuun sisältyvän arvonlisäveron osalta
on vähennysoikeus tai palautusoikeus, vähennetään lunastustapauksissa
korvauksesta vahingon määrää vastaava arvonlisävero.

Veneen vastuuvakuutus
1

Vakuutetut

2

Vakuutuksen voimassaolo

3

Korvattavat vakuutustapahtumat

Vakuutettuna on vakuutuskirjassa mainitun veneen omistajan ja haltijan
lisäksi se, joka on vastuussa veneen ohjailusta tai on veneen kulun turvallisuuteen olennaisesti vaikuttavassa tehtävässä.
Vakuutuksen voimassaoloalue on määritelty esinevakuutusten ehtojen
kohdassa 2.

3.1 Toiselle aiheutettu henkilö- tai omaisuusvahinko
Vastuuvakuutuksesta korvataan toiselle aiheutettu henkilö- ja omaisuusvahinko, josta vakuutettu (vakuutuskirjassa mainitun) veneen käyttäjänä
on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa, kun korvausvastuu perustuu vakuutuskauden aikana sattuneeseen tekoon tai laiminlyöntiin veneen ollessa vesillä, telakoituna tai kuljetuksen kohteena.

3.2 Lapsen aiheuttama vahinko
Lapsen toiselle aiheuttama henkilö- tai esinevahinko korvataan, vaikka hän
ei vielä ikänsä puolesta ole korvausvelvollinen. Yleisten sopimusehtojen
kohdasta 7 poiketen vakuutuksesta korvataan alle 12-vuotiaan vakuutetun
tahallaankin aiheuttama vahinko.
Lapsen aiheuttamaa vahinkoa ei korvata, jos joku toinen on korvausvastuussa siitä.
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Rajoitukset

Vakuutuksesta ei korvata
1) vahinkoa, joka aiheutuu
- vakuutetulle
- vakuutetun työntekijälle tai häneen rinnastettavalle siltä osin kuin
hän on oikeutettu saamaan korvausta lakisääteisestä tapaturmatai liikennevakuutuksesta,
2) vahinkoa, joka aiheutuu omaisuudelle, joka teon tai laiminlyönnin
tapahtuessa on tai oli vakuutetun tai hänen kanssaan samassa taloudessa vakinaisesti asuvan henkilön hallussa, lainassa tai muutoin
hänen hyödykseen käytettävänä, säilytettävänä tai muulla tavoin käsiteltävänä tai huolehdittavana,
3) vahinkoa, jota koskeva korvausvastuu perustuu yksinomaan sopimukseen, sitoumukseen, lupaukseen tai takuuseen,
4) vahinkoa, joka on aiheutunut Suomen liikennevakuutuslaissa kuvatusta
liikennevahingosta riippumatta siitä, missä liikennevahinko on sattunut,
5) vahinkoa, jonka vakuutettu aiheuttaa ammatti-, elinkeino- tai ansiotoiminnassa,
6) vahinkoa, joka aiheutuu vakuutuksen kohteena olevan veneen vetämälle vesihiihtäjälle,

7)
8)
9)

vahinkoa, joka aiheutuu pahoinpitelyn tai tappelun yhteydessä,
sakkoa tai muuta senkaltaista seuraamusta,
vahinkoa, jonka on aiheuttanut lakko tai muu sen kaltainen syy.

5

Toimenpiteet vakuutustapahtuman satuttua

5.1 Vakuutusyhtiön vahingon selvittely

Vakuutuksen piiriin kuuluvassa asiassa yhtiö selvittää, onko vakuutettu
korvausvelvollinen, neuvottelee korvauksen vaatijan kanssa ja maksaa
vahingon edellyttämän korvauksen.

5.2 Vakuutetun ilmoitusvelvollisuus oikeudenkäynnistä
Jos vakuutetulta vaaditaan oikeudenkäynnissä vahingonkorvausta, joka
on vastuuvakuutuksen perusteella korvattava, vakuutetun on viipymättä
ilmoitettava oikeudenkäynnistä vakuutusyhtiölle.
Yhtiö hoitaa omalla kustannuksellaan oikeudenkäynnin vakuutetun puolesta siltä osin, kun siinä on kysymys kyseisestä vahingonkorvauksesta.
Pohjoismaiden ulkopuolella tapahtuvan oikeudenkäynnin kustannukset
korvataan enintään 8 500 euroon asti.

5.3 Vakuutusyhtiön sopimusmenettelyn vaikutus
Jos yhtiö on ilmoittanut vakuutetulle olevansa valmis tekemään vakuutusmäärän rajoissa sopimuksen vahingon kärsineen kanssa tämän vahinkojen
korvaamisesta ja vakuutettu ei tähän suostu, ei vakuutusyhtiö ole velvollinen korvaamaan sen jälkeen aiheutuneita kustannuksia eikä suorittamaan
enempiä selvityksiä.

5.4 Vakuutetun muut velvollisuudet
Vakuutetun tulee varata yhtiölle tilaisuus vahingon määrän arvioimiseen ja
sovintoratkaisun aikaansaamiseen.

5.5 Purjehduskilpailut
Mikäli vahinko on sattunut purjehduskilpailujen aikana, on vakuutusyhtiölle
toimitettava tehtyyn protestiin liittyvät asiapaperit.

6

Korvaussäännöt

6.1 Vakuutusmäärä

Vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä on korvauksen enimmäismäärä
jokaisessa vakuutustapahtumassa.

6.2 Useampi vahinko
Samasta tapahtumasta tai olosuhteesta aiheutuneet vahingot katsotaan
yhdeksi vahinkotapahtumaksi.
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6.3 Omavastuu
Vakuutetulla on jokaisessa vakuutustapahtumassa vakuutuskirjaan merkitty omavastuu vahingon määrästä.

6.4 Arvonlisävero
Vahingon määrää laskettaessa otetaan huomioon arvonlisäverosta annetut säännökset.
Jos korvauksen saajalla on tai on ollut arvonlisäverolain mukaan oikeus
vähentää tai saada palautuksena omassa arvonlisäverotuksessaan arvonlisäverot, jotka sisältyvät vahingosta aiheutuviin tavaroiden tai palvelujen
ostolaskuihin, nämä arvonlisäverot vähennetään korvauksesta.

Jos omaisuuden tai sen osan hankintalaskuun sisältyvän arvonlisäveron
osalta on vähennys- tai palautusoikeus, vähennetään korvauksesta vahingon määrää vastaava arvonlisävero.
Jos vakuutuskorvaus on katsottava elinkeinotoiminnassa saatavan arvonlisäverollisen tulon sijaan tulevaksi tuloksi, korvaus maksetaan verottomana.
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Yhteisvastuullisuus

Jos usea on velvollinen yhteisvastuullisesti korvaamaan saman vahingon,
vakuutuksesta korvataan vain se osa vahingosta, mikä vastaa vakuutetun viaksi jäävää syyllisyyttä ja hänen ehkä vakuutustapahtumasta saamaansa etua.

Veneen oikeusturvavakuutus
1

Vakuutetut

2

Voimassaoloalue, tuomioistuimet ja lautakunnat

3

Korvattavat vakuutustapahtumat

Vakuutettuja ovat vakuutuskirjassa mainitun veneen omistaja, haltija ja
kuljettaja kukin tässä ominaisuudessaan.
Vakuutettu voi käyttää vakuutusta asioissa, jotka käsitellään käräjäoikeudessa Suomessa tai vastaavassa ulkomaisessa tuomioistuimessa esinevakuutusten kohdassa 2.1 mainituissa maissa sekä näiden tuomioistuinten
muutoksenhakuasteissa. Näiden tuomioistuinten muutoksenhakuasteissa
vakuutusta voi käyttää vain, jos muutoksenhaun edellytyksenä oleva käsittely- tai valituslupa on myönnetty.
Jos kyseessä on ilman oikeudenkäyntiä ratkaistava riita-asia, vakuutusta
voidaan käyttää sellaisissa asioissa, jotka olisi voitu välittömästi saattaa
käräjäoikeuden tai edellisessä kohdassa mainitun ulkomaalaisen tuomioistuimen käsiteltäväksi.
Lisäksi vakuutettu voi käyttää vakuutusta välimiesmenettelyssä, Vakuutuslautakunnassa ja kuluttajariitalautakunnassa käsiteltävissä asioissa
Vakuutuksesta korvataan jäljempänä kerrotut kustannukset
- vakuutetun ollessa vastaajana liikenneturvallisuuden vaarantamista,
vammantuottamusta tai kuolemantuottamusta koskevassa asiassa.
Törkeää liikenneturvallisuuden vaarantamista koskevassa asiassa korvauksen maksaminen edellyttää, että syyte lainvoimaisesti hylätään
kokonaan tai ainakin siltä osin, kuin vastaajan väitetään syyllistyneen
törkeään menettelyyn.
- vakuutetun ollessa asianomistajana ja korvauksenvaatijana rikosasiassa
- vakuutetun ollessa riita-asiassa kantajana tai vastaajana vakuutetun
veneen tai siihen esinevakuutusten ehtojen mukaan kuuluvan osan tai
varusteen omistukseen, korjaukseen, huoltoon tai vakuutuskorvaukseen liittyvässä riita-asiassa, kun vakuutettu tai vastapuoli on kiistänyt vaatimuksen perusteeltaan tai määrältään.
Vakuutuksen tulee olla voimassa rikosasiassa väitetyn teon tapahtumahetkellä ja riita-asiassa, kun riidan perusteena oleva sopimus, tapahtuma tai
muu olosuhde on syntynyt.
Kysymyksessä on yksi vakuutustapahtuma silloin, kun
– kaksi tai useampia tämän vakuutuksen vakuutettuja on samalla puolella; tai
– vakuutetulla on useita riita- ja rikosasioita, jotka perustuvat samaan
tapahtumaan, olosuhteeseen, oikeustoimeen tai oikeudenloukkaukseen taikka samaan tai samanlaiseen, vaikkakin eriperusteiseen vaatimukseen.
Rajoituksia:
Mikäli rikosasiassa käsitellään lisäksi sellaista asiaa, joka ei kuulu vakuutuksen korvauspiiriin, kustannuksia ei korvata miltään osin.
Mikäli riita-asiassa käsitellään lisäksi sellaista asiaa, joka ei kuulu vakuutuksen korvauspiiriin, vakuutuksesta korvataan vain korvauspiiriin kuuluva
osuus kustannuksista.
Vakuutettujen ollessa vastapuolina korvataan vain vakuutuksenottajan
kustannukset. Kuitenkin kuljettajan puolustuksesta aiheutuvat kustannukset korvataan liikenneturvallisuuden vaarantamista koskevassa asiassa.
Kustannuksia ei korvata asiassa, joka liittyy konkurssiin, ulosottoon, ulosottolaissa tarkoitettuun täytäntöönpanoriitaan tai ulosottoon liittyvään
täytäntöönpanoon.
Kustannuksia ei korvata asiassa, jossa on kysymys siitä, onko vakuutetun ilmoittamasta vakuutustapahtumasta aiheutuneet kustannukset joko
kokonaan tai osittain korvattava oikeusturvavakuutuksesta
Kustannuksia ei korvata asiassa, jota käsitellään ryhmäkanteena.
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Toimenpiteet vakuutustapahtuman satuttua

Enimmäiskorvaus jokaisessa vakuutustapahtumassa on vakuutuskirjaan
merkitty vakuutusmäärä.

5.2 Korvattavat kustannukset
Vakuutuksesta korvataan vakuutetulle aiheutuneet välttämättömät ja kohtuulliset kulut vakuutetun oman asiamiehen käyttämisestä ja todistelusta.
Jos edellytyksenä asian saattamiselle tuomioistuimen tutkittavaksi on jokin
oikeustoimi taikka jossakin elimessä tai toimituksessa tehty päätös, kustannukset korvataan siitä lukien, kun sanottu edellytys on täyttynyt.
Rajoituksia:
Vakuutuksesta ei korvata
- sitä lisäkustannusta, joka aiheutuu asiamiehen vaihtamisesta.
- oikeustieteellisen asiantuntijalausunnon hankkimisesta aiheutuneita
kuluja
- rikosilmoituksen tai tutkintapyynnön tekemisestä tai rikosasian esitutkinnasta aiheutuvia kuluja
- kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet asian alustavasta selvittelystä
taikka sellaisesta riitaisen asian selvittelystä tai hoitamisesta, jonka
seurauksena vakuutettu perustellustikin luopuu vaatimuksistaan
tuomion tai päätöksen täytäntöönpanosta aiheutuvia kustannuksia.

5.3 Oikeudenkäyntikulujen vaatiminen
Vakuutetun on oikeudenkäynnissä ja sovintoneuvotteluissa vaadittava vastapuolelta korvausta asianajo- ja oikeudenkäyntikuluistaan. Jos vakuutettu
ei vaadi vastapuolelta kulujaan tai luopuu vaatimuksesta osittain tai kokonaan, korvausta voidaan alentaa tai se evätä.

5.4 Oikeudenkäyntikulujen myöntämiskielto
Vakuutetulla ei ole oikeutta myöntää asian hoitamisesta aiheutuneiden
kustannusten määrää yhtiötä sitovasti.

5.5 Yhteinen intressi
Mikäli asiassa on kysymys olennaisesti muusta kuin vakuutetun omasta
intressistä taikka vakuutetulla on vakuutustapahtumassa valvottavana
yhteinen etu muiden kuin tällä vakuutuksella vakuutettujen henkilöiden
kanssa, vakuutuksesta korvataan vain vakuutetun osuudeksi katsottava
osa kustannuksista.

5.6 Korvauksen määrä
Vakuutuksesta korvattavat kulut määrätään oikeudenkäymiskaaren ja
oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain oikeudenkäyntikuluja koskevien oikeusohjeiden mukaisesti ottaen huomioon myös vastaavanlaisissa
asioissa yleensä tuomitut ja maksetut kulut. Kustannuksista korvataan
kuitenkin enintään tuomioistuimen vakuutetun vastapuolen maksettavaksi velvoittama kulumäärä, ellei tuomioistuin ole ratkaisussaan ilmenevin perustein nimenomaisesti katsonut, että vakuutetun on itse kärsittävä
kulunsa osittain tai kokonaan vahinkonaan.
Mikäli riidanalaisen etuuden arvo on rahassa arvioitavissa, vakuutuksesta korvataan riita-asiassa sekä vakuutetun ollessa rikosasiassa asianomistajana enintään kaksinkertainen määrä riidanalaiseen etuuteen nähden. Etuuden määrää arvioitaessa ei oteta huomioon korko-, asianosaistai asianajo- ja oikeudenkäyntikuluvaatimuksia. Mikäli riidan kohteena on
toistuvaisluonteinen maksu, määrää arvioitaessa otetaan huomioon enintään riidanalaisen kertamaksun kymmenkertainen määrä.

5.7 Korvauksen suoritusajankohta
OP Vakuutus suorittaa korvauksen kuluista tuomioistuimen lainvoimaisen
päätöksen tai sovinnon syntymisen jälkeen. Lopullinen korvaus suoritetaan
sen jälkeen, kun vakuutettu on OP Vakuutuksen vaatimuksesta osoittanut
maksaneensa kuluista omavastuuosuutensa asiamiehen samalle pankkitilille, jolle vakuutuksesta maksettava korvaus suoritetaan.

Jos vakuutettu haluaa käyttää vakuutusta, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti vakuutusyhtiölle etukäteen.
Vakuutetun on käytettävä asiamiehenään asianajajaa, julkista oikeusavustajaa
tai muuta sellaista lakimiestä, jolla on lain mukaan oikeus toimia oikeudenkäyntiasiamiehenä tai – avustajana Suomessa tai esinevakuutusten kohdassa
2.1 mainitussa maassa. Muun asiamiehen kustannuksia ei korvata.

5.8 Arvonlisäverovähennys

5

Jos vastapuoli on tuomittu tai sitoutunut maksamaan vakuutetun oikeudenkäyntikulut, vakuutettu on velvollinen palauttamaan saamansa kulut
tai siirtämään oikeutensa kuluihin vakuutusyhtiölle tämän suorittaman
korvauksen määrään asti.

Korvaussäännöt

5.1 Omavastuu ja enimmäiskorvaus
Korvattavista kustannuksista vähennetään vakuutuskirjaan merkitty omavastuu.
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Jos vakuutettu on arvonlisäverolain mukaan oikeutettu vähentämään
kuluihin sisältyvän veron, korvauksesta vähennetään kuluihin sisältyvä
arvonlisävero.

5.9 Oikeudenkäyntikulujen palautus ja saatavan siirto

Yleiset sopimusehdot
Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan vakuutussopimuksen kaikkiin vakuutuksiin.
Yleiset sopimusehdot sisältävät olennaisilta osin vakuutussopimuslain (543/94) määräyksiä. Suluissa olevat pykälämerkinnät viittaavat niihin vakuutussopimuslain säännöksiin, joissa käsitellään mainittuja asioita.
Vakuutussopimukseen sovelletaan myös niitä vakuutussopimuslain säännöksiä, joita ei näihin yleisiin sopimusehtoihin ole kirjoitettu.

4

Vakuutusmaksu

4.1 Vakuutusmaksun suorittaminen (38 §)

1

Vakuutuksenottaja on se, joka on tehnyt vakuutuksenantajan kanssa
vakuutussopimuksen.
Vakuutuksenantajana näissä ehdoissa on OP Vakuutus Oy. Vakuutuksenantajista käytetään näissä ehdoissa nimitystä vakuutusyhtiö.
Vakuutettu on se jonka hyväksi vahinkovakuutus on voimassa.
Vakuutuskausi on sovittu vakuutuskirjaan merkitty vakuutuksen voimassaoloaika. Vakuutussopimus jatkuu sovitun vakuutuskauden kerrallaan,
jollei jompikumpi sopimusosapuoli irtisano sopimusta.
Vakuutustapahtuma on se tapahtuma, jonka perusteella vakuutuksesta
suoritetaan korvausta.

Käsitteet (2 § ja 6 §)

Vakuutusmaksu on suoritettava kuukauden kuluessa siitä, kun vakuutusyhtiö lähetti vakuutuksenottajalle vakuutusmaksua koskevan laskun.
Vakuutussopimuksen kaikkien vakuutusten maksut yhdistetään yhdeksi
maksuksi, joka laskutetaan yhdessä tai useammassa erässä sopimuksen
mukaan. Jos vakuutussopimuksen muutoksesta johtuvaa maksua ei ole
yhdistetty aikaisemmin sovittuihin eriin, laskutetaan tämä maksu erikseen.
Vakuutussopimukseen maksettu vakuutusmaksu jaetaan sopimuksen kaikkien vakuutusten hyväksi maksusuorituksen ja veloituksen mukaisessa
suhteessa niin, että kaikki jatkuvat vakuutukset ovat voimassa samaan
päivämäärään.
Jos vakuutuksenottajan suoritus ei riitä kaikkien vakuutusyhtiön vakuutusmaksusaatavien maksamiseen, vakuutuksenottajalla on oikeus määrätä,
mitä vakuutusmaksusaatavia hänen suorituksellaan lyhennetään. Vakuutusmaksu käytetään kuitenkin sen vakuutussopimuksen hyväksi, jonka laskulla se on maksettu, ja tämän vakuutussopimuksen vanhimman maksamatta olevan saatavan lyhentämiseen, ellei vakuutuksenottaja ole kirjallisesti erikseen toisin määrännyt.

2

Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen
tekemistä

4.2 Vakuutusmaksun viivästyminen (39 §)

2.1 Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tiedonantovelvollisuus
(22 § ja 23 §)
Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tulee ennen vakuutuksen myöntämistä
antaa oikeat ja täydelliset vastaukset vakuutusyhtiön esittämiin kysymyksiin, joilla voi olla merkitystä vakuutusyhtiön vastuun arvioimisen kannalta.
Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tulee lisäksi vakuutuskauden aikana
ilman aiheetonta viivytystä oikaista vakuutusyhtiölle antamansa, vääriksi
tai puutteellisiksi havaitsemansa tiedot.

2.2 Tiedonantovelvollisuuden laiminlyönti (23 § ja 34 §)
Jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu on täyttäessään edellä mainittua
velvollisuuttaan menetellyt vilpillisesti, vakuutussopimus ei sido vakuutusyhtiötä. Vakuutusyhtiöllä on oikeus pitää suoritetut vakuutusmaksut,
vaikka vakuutus raukeaisi.
Jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt tiedonantovelvollisuutensa, korvausta voidaan alentaa tai se evätä. Harkittaessa onko korvausta
alennettava tai se evättävä, otetaan huomioon, mikä merkitys seikalla, jota
vakuutuksenottajan tai vakuutetun antama väärä tai puutteellinen tieto
koskee, on ollut vahingon syntymiseen. Lisäksi otetaan huomioon vakuutuksenottajan ja vakuutetun tahallisuus tai huolimattomuuden 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 korvausta alennettaessa
huomioon sovitun vakuutusmaksun suhde vakuutusmaksuun, joka olisi
peritty, jos tiedot olisivat olleet oikeita ja täydellisiä. Vähäinen poikkeama
annetun tiedon ja täydellisen tiedon välillä ei kuitenkaan oikeuta vakuutuskorvauksen alentamiseen.
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Vakuutusyhtiön vastuun alkaminen ja vakuutussopimuksen voimassaolo

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.
Vakuutusyhtiön vastuun alkamisen edellytyksenä on vakuutuskautta koskevan vakuutusmaksun suorittaminen kun siihen on erityisiä syitä esimerkiksi vakuutuksenottajan aikaisemman maksun laiminlyönnin vuoksi.
Maksamisedellytyksestä tehdään merkintä vakuutusmaksua koskevaan
laskuun.

3.2 Vakuutuksen myöntämisen perusteet
Vakuutusmaksu ja muut sopimusehdot määräytyvät vakuutussopimuksen
vuosipäivän mukaan. Jos sopimukseen lisätään vakuutus, tämän vakuutuksen osalta vakuutusmaksu ja muut sopimusehdot määräytyvät lisätyn
vakuutuksen alkamisajankohdan mukaan.

3.3 Vakuutussopimuksen voimassaolo (16 §)
Vakuutussopimus on ensimmäisen vakuutuskauden päätyttyä voimassa
sovitun vakuutuskauden kerrallaan, jollei vakuutuksenottaja tai vakuutusyhtiö irtisano sopimusta.
Vakuutussopimus voi päättyä myös muista jäljempänä kohdissa 4.2 ja 14
mainituista syistä.
Vakuutus voi olla myös määräaikainen, jolloin se on voimassa sovitun
vakuutuskauden. Vakuutus voi kuitenkin päättyä kesken vakuutuskauden
jäljempänä kohdissa 4.2, 14.1 ja 14.2 mainituista syistä.

Jos vakuutuksenottaja on laiminlyönyt vakuutusmaksun suorittamisen
osittain tai kokonaan kohdassa 4.1 tarkoitetussa määräajassa, vakuutusyhtiöllä on oikeus irtisanoa koko vakuutussopimus päättyväksi 14 päivän
kuluttua irtisanomista koskevan ilmoituksen lähettämisestä. Irtisanomisen voi suorittaa myös yksi kohdassa 1 mainituista vakuutusyhtiöistä toisen vakuutusyhtiön osalta.
Jos vakuutuksenottaja suorittaa koko vakuutusmaksun ennen irtisanomisajan päättymistä, vakuutus ei kuitenkaan pääty irtisanomisajan kuluttua. Vakuutusyhtiö mainitsee tästä mahdollisuudesta irtisanomista koskevassa ilmoituksessa.
Jos maksun laiminlyönti on johtunut vakuutuksenottajan maksuvaikeuksista, joihin hän on joutunut sairauden, työttömyyden tai muun erityisen
seikan vuoksi pääasiassa omatta syyttään, vakuutus päättyy irtisanomisesta huolimatta vasta 14 päivän kuluttua esteen lakkaamisesta. Vakuutus
päättyy kuitenkin viimeistään kolmen kuukauden kuluttua irtisanomisajan
päättymisestä. Irtisanomisilmoituksessa mainitaan tästä mahdollisuudesta
vakuutuksen määräaikaiseen jatkumiseen. Vakuutuksenottajan on ilmoitettava kirjallisesti tässä tarkoitetusta maksuvaikeudesta vakuutusyhtiölle
viimeistään irtisanomisaikana.
Jos vakuutusmaksua ei suoriteta edellä kohdassa 4.1 tarkoitetussa määräajassa, myöhästymisajalta on suoritettava korkolain mukaista viivästyskorkoa.
Vakuutusyhtiö on oikeutettu korvauksiin vakuutusmaksun perinnästä
aiheutuneista kuluista perintälain mukaisesti. Jos vakuutusmaksu peritään
oikeusteitse, on vakuutusyhtiö oikeutettu lisäksi lain mukaisiin oikeudenkäyntimaksuihin ja -kuluihin.
Vakuutusyhtiö voi siirtää saatavansa perittäväksi kolmannelle osapuolelle.

4.3 Vakuutusmaksun palauttaminen sopimuksen päättyessä
(45 §)
Palautettavaa vakuutusmaksua määrättäessä voimassaoloaika lasketaan
päivinä sen vakuutuskauden mukaan, jota vakuutusmaksu koskee.
Vuodenaikahinnoiteltujen vakuutusten vuosimaksu jakaantuu eri kuukausille riskiä vastaavasti ja vakuutuksen päättyessä palautetaan jo suoritetusta vakuutuskauden maksusta sen loppuosa.
Vakuutusmaksua ei kuitenkaan palauteta jäljempänä tässä kohdassa mainituissa tilanteissa tai kun asiassa on menetelty vilpillisesti kohdassa 2.2
tarkoitetuissa tilanteissa. Vakuutusmaksua ei kuitenkaan palauteta erikseen, jos palautettava maksu on vähemmän kuin vakuutussopimuslaissa
mainittu euromäärä.

4.4 Kuittaus palautettavasta maksusta
Vakuutusyhtiö voi vähentää palautettavasta vakuutusmaksusta maksamattomat erääntyneet vakuutusmaksut ja muut vakuutusyhtiön erääntyneet saatavat kaikkien niiden vakuutusyhtiöiden osalta, jotka voivat olla
vakuutuksenantajana Mittaturvasopimuksessa.

5

Vakuutuksenottajan tiedonantovelvollisuus vaaran
lisääntymisestä (26 § ja 34 §)

Vakuutuksenottajan tulee ilmoittaa vakuutusyhtiölle vakuutussopimusta
päätettäessä ilmoitetuissa olosuhteissa tai vakuutuskirjaan merkityssä
asiantilassa vakuutuskauden aikana tapahtuneesta olennaisesta vahingonvaaraa lisäävästä muutoksesta, jota vakuutuksenantajan ei voida katsoa
ottaneen lukuun sopimusta päätettäessä. Vakuutuksenottajan on ilmoitettava tällaisesta muutoksesta vakuutusyhtiölle viimeistään kuukauden
kuluttua muutosta seuraavan vuositiedotteen saamisesta. Vakuutusyhtiö
muistuttaa vakuutuksenottajaa tästä velvollisuudesta vuositiedotteessa.
Vaaraa lisääviä muutoksia voivat olla esimerkiksi
- veneen käyttötavan muutos ammatti- tai vuokrauskäyttöön
- veneen rakenteen muuttaminen kilpailukäyttöön
- veneen moottoritehon lisääminen yli 20 % vakuutussopimukseen
ilmoitetusta määrästä.
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Jos vakuutuksenottaja on vahinkovakuutuksessa tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt ilmoittaa vaaran lisääntymisestä, 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 huolimattomuuden 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 korvausta alennettaessa
huomioon sovitun vakuutusmaksun suhde vakuutusmaksuun, joka olisi
peritty, jos tiedot olisivat olleet oikeita ja täydellisiä. Vähäinen poikkeama
annetun tiedon ja oikean ja täydellisen tiedon välillä ei kuitenkaan oikeuta
vakuutuskorvauksen alentamiseen.

6

Velvollisuus estää ja rajoittaa vahingon syntymistä

6.1 Velvollisuus noudattaa suojeluohjeita (31 § ja 34 §)

Vakuutetun tulee noudattaa vakuutuskirjassa, vakuutusehdoissa tai kirjallisesti muutoin annettuja suojeluohjeita. Jos vakuutettu on tahallisesti
tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt suojeluohjeiden noudattamisen, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai se
evätä. Harkittaessa, onko korvausta alennettava tai se evättävä, otetaan
huomioon, mikä merkitys suojeluohjeen laiminlyönnillä on ollut vahingon
syntymiseen. Lisäksi tulee ottaa huomioon vakuutetun tahallisuus tai huolimattomuuden laatu sekä olosuhteet muutoin.

6.2 Vahingon torjumis- ja rajoittamisvelvollisuus
(pelastamisvelvollisuus) (32 §, 34 § ja 61 §)
Vakuutustapahtuman sattuessa tai välittömästi uhatessa vakuutetun tulee
kykyjensä mukaan huolehtia vahingon torjumisesta tai rajoittamisesta. Jos
vahinko on ulkopuolisen aiheuttama, vakuutetun tulee ryhtyä tarpeellisiin
toimiin vakuutusyhtiön oikeuden säilyttämiseksi vahingon aiheuttajaa kohtaan. Vakuutetun on pyrittävä esimerkiksi selvittämään vahingon aiheuttajan henkilöllisyys. Jos vahinko on aiheutettu rangaistavalla teolla, vakuutetun tulee viivytyksettä ilmoittaa asiasta poliisiviranomaisille ja vaatia
oikeudessa rikoksentekijöille rangaistusta, jos vakuutusyhtiön etu sitä vaatii. Vakuutetun tulee muutoinkin noudattaa vakuutusyhtiön vahingon torjumiseksi ja rajoittamiseksi antamia ohjeita.
Vakuutusyhtiö korvaa edellä mainitun pelastamisvelvollisuuden täyttämisestä aiheutuneet kohtuulliset kustannukset, vaikka vakuutusmäärä siten
ylitettäisiinkin.
Jos vakuutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää
vähäisenä, laiminlyönyt edellä tarkoitetun pelastamisvelvollisuutensa, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai se evätä. Harkittaessa, onko
korvausta alennettava tai se evättävä, otetaan huomioon, mikä merkitys laiminlyönnillä on ollut vahingon syntymiseen. Lisäksi tulee ottaa huomioon vakuutetun tahallisuus tai huolimattomuuden laatu sekä olosuhteet
muutoin.

6.3 Suojeluohjeiden ja pelastamis-velvollisuuden laiminlyönti
vastuuvakuutuksessa (31 § ja 32 §)
Vastuuvakuutuksessa ei korvausta vakuutetun huolimattomuuden takia
alenneta eikä evätä.
Jos vakuutettu on kuitenkin laiminlyönyt suojeluohjeen noudattamisen
tai pelastamisvelvollisuutensa tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta tai jos vakuutetun alkoholin tai huumausaineiden käyttö on vaikuttanut laiminlyöntiin, korvausta voidaan alentaa tai se evätä. Jos vakuutettu
on laiminlyönyt suojeluohjeiden noudattamisen tai pelastamisvelvollisuutensa törkeästä huolimattomuudesta tai jos vakuutetun alkoholin tai huumausaineiden käyttö on vaikuttanut laiminlyöntiin, vakuutusyhtiö suorittaa kuitenkin vastuuvakuutuksesta vahinkoa kärsineelle luonnolliselle henkilölle sen osan korvauksesta, jota tämä ei ole ulosotossa tai konkurssissa
todetun vakuutetun maksukyvyttömyyden vuoksi saanut perityksi.

7

Vakuutustapahtuman aiheuttaminen
(30 § ja 34 §)

Vakuutusyhtiö on vastuusta vapaa vakuutettua kohtaan, joka on tahallisesti aiheuttanut vakuutustapahtuman.
Jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeästä huolimattomuudesta tai jos vakuutetun alkoholin tai huumausaineiden käyttö on vaikuttanut vakuutustapahtumaan, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai se evätä.
Harkittaessa, onko korvausta edellä mainituissa tapauksissa alennettava
tai se evättävä, otetaan huomioon, mikä merkitys vakuutetun henkilön
toimenpiteellä on ollut vahingon syntymiseen. Lisäksi otetaan huomioon
vakuutetun henkilön tahallisuus tai huolimattomuuden laatu sekä olosuhteet muutoin.
Jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeästä huolimattomuudesta tai jos vakuutetun alkoholin tai huumausaineiden käyttö on vaikuttanut vakuutustapahtumaan, vakuutusyhtiö suorittaa kuitenkin vastuuvakuutuksesta vahinkoa kärsineelle luonnolliselle henkilölle sen osan korvauksesta, jota tämä ei ole ulosotossa tai konkurssissa todetun vakuutetun
maksukyvyttömyyden vuoksi saanut perityksi.

8

Samastaminen (33 §)

Mitä edellä on sanottu vakuutetusta, kun kysymys on vakuutustapahtuman
aiheuttamisesta, suojeluohjeen noudattamisesta tai pelastamisvelvollisuudesta, sovelletaan vastaavasti henkilöön
1) joka vakuutetun suostumuksella on vastuussa vakuutuksen kohteena
olevasta moottorikäyttöisestä tai hinattavasta ajoneuvosta, aluksesta
taikka ilma-aluksesta
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2)

joka omistaa vakuutetun omaisuuden yhdessä vakuutetun kanssa ja
käyttää sitä yhdessä hänen kanssaan tai
joka asuu vakuutetun kanssa yhteisessä taloudessa ja käyttää vakuutettua omaisuutta yhdessä hänen kanssaan.
Mitä edellä on sanottu vakuutetusta, kun kysymys on suojeluohjeen noudattamisesta, sovelletaan vastaavasti henkilöön, jonka tehtävänä vakuutuksenottajaan olevan työ tai virkasuhteen perusteella on huolehtia suojeluohjeen noudattamisesta.

3)

9

Korvausmenettely

9.1 Korvauksen hakijan velvollisuudet (69 § ja 72 §)
Korvauksen hakija on velvollinen hankkimaan selvitykset, jotka ovat kohtuudella hänen saatavissaan ottaen kuitenkin huomioon myös vakuutusyhtiön mahdollisuudet hankkia selvitystä.
Asiakirjat ja selvitykset korvauksen hakijan on hankittava ja toimitettava
yhtiölle omalla kustannuksellaan, ellei toisin ole sovittu.
Rikoksesta on viipymättä ilmoitettava tapahtumapaikan poliisiviranomaiselle.
Vakuutusyhtiö ei ole velvollinen suorittamaan korvausta ennen kuin se on
saanut edellä mainitut selvitykset.
Jos korvauksen hakija on vakuutustapahtuman jälkeen vilpillisesti antanut
vakuutusyhtiölle vääriä tai puutteellisia tietoja, joilla on merkitystä vakuutustapahtuman ja vakuutusyhtiön vastuun arvioimisen kannalta, voidaan
hänen korvaustaan alentaa tai se evätä sen mukaan, kuin olosuhteet huomioon ottaen on kohtuullista.
Korvauskäsittelyssä voidaan tarkistaa eri yhtiöille ilmoitettuja vahinkoja
vahinkovakuutuksia koskevasta vakuutusyhtiöiden yhteisestä tietojärjestelmästä.

9.2 Korvausoikeuden vanhentuminen (73 §)
Vakuutuskorvausta on haettava vakuutusyhtiöltä vuoden kuluessa siitä,
kun korvauksen hakija sai tietää vakuutuksen voimassaolosta, vakuutustapahtumasta ja vakuutustapahtumasta aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta. Korvausvaatimus on joka tapauksessa esitettävä 10 vuoden
kuluessa vakuutustapahtumasta tai jos vakuutus on otettu vahingonkorvausvelvollisuuden varalta, vahinkoseuraamuksen aiheutumisesta. Korvausvaatimuksen esittämiseen rinnastetaan ilmoituksen tekeminen vakuutustapahtumasta. Jos korvausvaatimusta ei esitetä tässä ajassa, korvauksen hakija menettää oikeutensa korvaukseen.

9.3 Kuittaus vakuutuskorvauksesta
Vakuutusyhtiö voi vähentää korvauksesta maksamattomat erääntyneet
vakuutusmaksut ja muut vakuutusyhtiön erääntyneet saatavat kaikkien
niiden vakuutusyhtiöiden osalta, jotka voivat olla vakuutuksenantajana
Mittaturvasopimuksessa.

10 Alivakuutus (58 §)

Omaisuus on alivakuutettu, jos vakuutusmäärä on merkittävästi omaisuuden oikeaa arvoa pienempi.
Vakuutusyhtiö korvaa alivakuutetulle omaisuudelle sattuneen vakuutustapahtuman johdosta vain niin suuren osan omavastuun määrällä vähennetystä vahingon määrästä kuin vakuutusmäärän ja omaisuuden arvon välinen suhde osoittaa.
Jos kuitenkin vakuutusmäärä olennaisesti perustuu vakuutusyhtiön tai sen
edustajan antamaan arvioon, korvaus suoritetaan vahingon määräisenä
omavastuulla vähennettynä, kuitenkin enintään vakuutusmäärän mukaisena.

11 Muutoksen hakeminen vakuutusyhtiön päätökseen
(8 §, 68 § ja 74 §)
11.1 Itseoikaisu

Jos vakuutuksenottaja tai korvauksenhakija epäilee virhettä vakuutusyhtiön päätöksessä, hänellä on oikeus saada lähempää tietoa seikoista, jotka
ovat johtaneet ratkaisuun.

11.2 FINE ja kuluttajariitalautakunta
FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta (www.fine.fi) antaa maksutta riippumattomia neuvoja ja opastusta. FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta ja
Vakuutuslautakunta antavat myös ratkaisusuosituksia riita-asioihin. FINE
ei käsittele riitaa, joka on vireillä tai käsitelty kuluttajariitalautakunnassa
tai tuomioistuimessa.
Vakuutusyhtiön päätös voidaan saattaa ratkaistavaksi myös kuluttajariitalautakuntaan (www.kuluttajariita.fi). Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien
kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Kuluttajariitalautakunta
ei käsittele riitaa, joka on vireillä tai käsitelty Vakuutuslautakunnassa tai
tuomioistuimessa.

11.3 Suomen Merivahingonlaskija
Jos vakuutuksenottaja ei tyydy vakuutusyhtiön korvauspäätökseen, hän voi
saattaa asian myös Suomen Merivahingonlaskijan ratkaistavaksi.

11.4 Käräjäoikeus
Jos vakuutuksenottaja tai korvauksenhakija ei tyydy vakuutusyhtiön päätökseen, hän voi panna vireille kanteen vakuutusyhtiötä vastaan. Ennen
kuin tällainen asia voidaan saattaa tuomioistuimen tutkittavaksi, siitä tulee
olla meri-vahingonlaskijan korvausselvitys (laki merivahingonlaskijan korvausselvityksestä merivakuutusasioissa 10/1.53).

Kanne vakuutusyhtiön tekemän korvauspäätöksen johdosta on nostettava kolmen vuoden kuluessa siitä, kun asianosainen sai kirjallisen tiedon vakuutusyhtiön päätöksestä ja tästä määräajasta. Määräajan kuluttua
umpeen oikeutta kanteen nostamiseen ei enää ole.
Lautakuntakäsittelyt keskeyttävät kanneoikeuden vanhentumisen.

12 Vakuutusyhtiön takautumisoikeus kolmatta
kohtaan (75 §)

Vakuutetun oikeus vahingonkorvaukseen vahingosta korvausvastuussa
olevalta kolmannelta henkilöltä siirtyy vakuutusyhtiölle sen suorittamaan
korvausmäärään saakka.
Jos vahingon on aiheuttanut kolmas henkilö yksityishenkilönä, työntekijänä, virkamiehenä tai näihin vahingonkorvauslain 3 luvun 1 §:n mukaan
rinnastettavana muuna henkilönä syntyy vakuutusyhtiölle takautumisoikeus kyseistä henkilöä kohtaan vain, jos tämä on aiheuttanut vahingon
tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta tai jos hän on korvausvastuussa vahingosta huolimattomuudestaan riippumatta.

13 Vakuutussopimuksen muuttaminen

13.1 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 2.1 tarkoitetun tiedonantovelvollisuutensa tai
2) vakuutuksenottajan tai vakuutetun vakuutusyhtiölle sopimusta päätettäessä ilmoittamissa olosuhteissa tai vakuutuskirjaan merkityssä
asiantilassa on vakuutuskauden aikana tapahtunut kohdassa 5 tarkoitettu muutos.
Vakuutusyhtiö lähettää, ilman aiheetonta viivytystä saatuaan tiedon edellä
mainitusta seikasta, ilmoituksen siitä, miten ja mistä ajankohdasta vakuutusmaksu tai muut sopimusehdot muuttuvat. Ilmoituksessa mainitaan,
että vakuutuksenottajalla on oikeus irtisanoa vakuutus.

13.2 Jatkuvan vakuutuksen sopimus -ehtojen muuttaminen
kauden vaihtuessa (19 §)
Ilmoitusmenettely
Vakuutusyhtiöllä on oikeus vakuutuskauden vaihtuessa muuttaa vakuutusehtoja ja -maksua sekä muita sopimusehtoja, kun perusteena on
- uusi tai muuttunut lainsäädäntö tai viranomaisen määräys
- oikeuskäytännön muuttuminen
- ennalta arvaamaton olosuhteiden muutos (esimerkiksi kansainvälinen
kriisi, poikkeuksellinen luonnontapahtuma, suuronnettomuus)
- korvausmenon tai kustannustason muutos
- muutos sellaisessa seikassa tai olosuhteessa, jolla vakuutusyhtiön
mukaan on vaikutusta vakuutusmaksun suuruuteen. Tällaisia voivat
olla esimerkiksi muutokset vakuutuksenottajan tai vakuutetun iässä
tai asuinpaikassa, vakuutuksen kohteen tai sen osan iässä, sijaintipaikassa, ominaisuuksissa tai vakuutuspaikassa.
Vakuutusyhtiöllä on lisäksi oikeus tehdä vakuutusehtoihin ja muihin sopimusehtoihin vähäisiä muutoksia, joilla ei ole vaikutusta vakuutussopimuksen keskeiseen sisältöön.
Jos vakuutusyhtiö tekee vakuutussopimukseen edellä kuvattuja muutoksia, vakuutusyhtiö lähettää vakuutusmaksua koskevan laskun yhteydessä
vakuutuksenottajalle ilmoituksen siitä, miten vakuutusmaksu ja muut sopimusehdot muuttuvat. Ilmoituksessa mainitaan, että vakuutuksenottajalla
on oikeus irtisanoa vakuutus.
Muutos tulee voimaan sen vakuutuskauden alusta lukien, joka ensiksi seuraa kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä.
Vakuutusyhtiöllä on edellä esitetyn lisäksi oikeus tehdä muutoksia, jotka
johtuvat vakuutukseen sisältyvistä bonus-, keskittäjä-, etu- tai omistaja-asiakkuussäännöistä tai muista vastaavista säännöistä. Vakuutusmaksuun vaikuttavat myös mahdolliset asiakasedut ja alennukset, joiden suuruudet, antamisen perusteet sekä kesto- ja voimassaoloajat voivat muuttua.

Vakuutuksen irtisanomista edellyttävät muutokset
Jos vakuutusyhtiö muuttaa vakuutusehtoja, -maksuja tai muita sopimusehtoja muissa kuin edellä luetelluissa tapauksissa tai poistaa vakuutuksesta voimakkaasti markkinoidun edun, vakuutusyhtiön on kirjallisesti irtisanottava vakuutus päättymään vakuutuskauden lopussa. Irtisanomista
koskeva ilmoitus lähetetään viimeistään kuukautta ennen vakuutuskauden
päättymistä.

14 Vakuutussopimuksen päättyminen

14.1 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
myöhempää vakuutuksen päättymisaikaa, vakuutus päättyy, kun irtisanomista koskeva ilmoitus on jätetty tai lähetetty vakuutusyhtiölle.
Yhdelle vakuutuksenantajana olevalle yhtiölle suoritettu irtisanominen on
pätevä myös toisen vakuutuksenantajayhtiön osalta.

14.2 Vakuutusyhtiön oikeus irtisanoa vakuutus
vakuutuskauden 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 sopimusta päätettäessä ilmoittamissa olosuhteissa tai vakuutuskirjaan 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 huolimattomuudesta 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 kannalta.
Vakuutusyhtiö suorittaa irtisanomisen kirjallisesti ilman aiheetonta viivytystä saatuaan tiedon irtisanomiseen oikeuttavasta perusteesta. Irtisanomista koskevassa ilmoituksessa mainitaan irtisanomisperuste. Vakuutus
päättyy kuukauden kuluttua irtisanomista koskevan ilmoituksen lähettämisestä.
Vakuutusyhtiön oikeus irtisanoa vakuutus vakuutusmaksun suorittamisen
laiminlyönnin vuoksi määräytyy kohdan 4.2 mukaisesti.

14.3 Vakuutusyhtiön oikeus irtisanoa vakuutus kauden
lopussa (16 §)
Vakuutusyhtiöllä on oikeus irtisanoa vakuutus päättyväksi vakuutuskauden
lopussa. Irtisanomista koskevassa ilmoituksessa mainitaan irtisanomisperuste. Irtisanomista koskeva ilmoitus lähetetään viimeistään kuukautta
ennen vakuutuskauden päättymistä.

14.4 Omistajan vaihdos (63 §)
Jos vakuutettu omaisuus siirtyy muulle uudelle omistajalle kuin vakuutuksenottajalle itselleen tai tämän kuolinpesälle, tämän omaisuuden vakuutus päättyy. Jos vakuutustapahtuma sattuu 14 päivän kuluessa omistusoikeuden siirtymisestä, uudella omistajalla on kuitenkin oikeus korvaukseen,
jollei hän ole ottanut omaisuudelle vakuutusta.

15 Sovellettava laki

Kaikissa vakuutuksissa sovelletaan Suomen lakia.

16 Muita vakuutussopimuslaissa käsiteltäviä asioita

Vakuutussopimuslaissa on säännöksiä myös seuraavista asioista:
Soveltamisala (1 §)
Säännösten pakottavuus (3 §)
Vakuutusyhtiön tiedonantovelvollisuus (4b-7 § ja 9 §)
Tieto hylkäysperusteista (6a §)
Vakuutusyhtiön velvollisuudet (7-9 §, 67-68 § ja 70 §)
Virheellisten tietojen ja vaaran lisääntymisen merkityksettömyys (35 §)
Syyntakeettomuus ja pakkotila (36 §)
Viivästyneen vahinkovakuutusmaksun suorittaminen (42 §)
Vakuutusmaksusaatavan vanhentuminen (46 §)
Yli- ja alivakuutus (57-58 §)
Monivakuutus (59-60 §)
Henkilöt, joiden hyväksi omaisuutta koskeva vakuutus on voimassa (62 §)
Ilmoitus vakuutuksenantajan vastuun päättymisestä tai supistumisesta
(64 §)
Vakuutetun asema vakuutustapahtuman satuttua (65 §)
Etuoikeus saada maksu korvauksesta (66 §)
Vahinkoa kärsineen oikeus korvaukseen vastuuvakuutuksesta (67 §)
Oikaisun hakeminen korvauspäätökseen vastuuvakuutuksesta (68 §)
Maksu väärälle henkilölle (71 §)
Vakuutuksenantajan takautumisoikeus (75 §).
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Hyvä tietää
Yleiset korvausrajoitukset

Vakuutusten myyntipalkkiot

Emme korvaa vahinkoa, joka on aiheutettu tahallaan tai toimimalla
törkeän huolimattomasti. Vakuutuksista ei myöskään korvata ydinvahinkoa tai vahinkoa, joka korvataan jonkin takuun, lain tai muun
sopimuksen perusteella.

Vakuutusyhtiö maksaa vakuutusmaksuihin perustuvan prosentuaalisen tai vakuutusten lukumäärään perustuvan kiinteän palkkion. Palkkioon ja sen määrään vaikuttavat vakuutustuote ja myyntikanava.
Palkkio maksetaan asiamiehelle tai vakuutusyhtiön työntekijälle.

Vakuutuksen alkaminen ja päättyminen

Korvauksen hakeminen

Vakuutuksesi tulee voimaan heti, kun olemme saaneet vakuutushakemuksesi. Voit sopia sen alkavaksi myös myöhemmin. Jos vakuutusta ei voida myöntää, emme ole vastuussa vahingosta. Vakuutus on
voimassa sovitun määräajan tai toistaiseksi. Voit irtisanoa vakuutuksesi kirjallisesti koska tahansa.

Korvausta on haettava vuoden kuluessa siitä, kun olet saanut tietää vakuutuksen voimassaolosta, tapahtuneesta vahingosta ja sen
seuraamuksesta. Korvausvaatimus on joka tapauksessa esitettävä
10 vuoden kuluessa tapahtuneesta vahingosta, tai jos vakuutus on
otettu henkilövahingon tai vahingonkorvausvelvollisuuden varalta
vahinkoseuraamuksen aiheutumisesta.

Jos vakuutuslaskua ei ole maksettu määräajassa, voimme irtisanoa sopimuksen automaattisesti päättymään kahden viikon kuluttua.
Perimme myös viivästyskorkoa ja perintäkuluja.
Vakuutus voidaan myös irtisanoa, jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu on:
• antanut vääriä tietoja

•
•

laiminlyönyt suojeluohjeita

•

lisännyt vahingonvaaraa esimerkiksi luovuttanut omaisuutta
ulkopuolisen käyttöön.

aiheuttanut vahingon tahallaan tai törkeää huolimattomuuttaan

Vakuutukseen voi tulla muutoksia vuosittain
Meillä on oikeus vakuutuskautesi vaihtuessa muuttaa vakuutusehtoja ja -maksuja sekä muita sopimusehtoja, kun perusteena on
• uusi tai muuttunut lainsäädäntö tai viranomaisen määräys

•

ennalta arvaamaton olosuhteiden muutos, esimerkiksi kansainvälinen kriisi

•
•

vakuutuksen korvausmenon tai indeksin muutos
korkotason muutos Henkivakuutuksessa.

Huomaa, että vakuutusmaksuun vaikuttavat ostohetkellä eri hinnoittelutekijät, joiden perusteella maksu voi muuttua myös vakuutuksen
voimassa ollessa. Vakuutusten hinnoittelutekijät löydät kunkin tuotekuvauksen yhteydestä.
Lisäksi voimme tehdä vakuutusehtoihin ja muihin sopimusehtoihin
vähäisiä muutoksia, joilla ei ole vaikutusta sopimuksen keskeiseen
sisältöön.
Vakuutusyhtiöllä on oikeus tehdä hintaan muutoksia, jotka johtuvat vakuutukseen sisältyvistä bonus-, keskittäjä-, etu- tai omistaja-asiakkuussäännöistä tai muista vastaavista säännöistä. Vakuutusmaksuun vaikuttavat vakuutusta ostettaessa ja myöhemmin
myös vakuutuksen voimassaoloaikana mahdolliset asiakasedut ja
alennukset, joiden suuruudet, antamisen perusteet sekä kesto- ja
voimassaoloajat voivat muuttua, esimerkiksi määräaikainen alennus tai kampanja-alennus päättyy.

Neuvoja korvauksista ja vakuutuksista
Opastamme vakuutus- ja korvausasioissa palvelunumerossa
0303 0303.
Ulkopuolista neuvontaa antaa
• FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta,
puh. 09 685 0120, www.ﬁne.ﬁ
Voit hakea muutosta vakuutus- ja korvauspäätöksiin
• Asiakasasiamies
asiakasasiamies@op.fi

•

FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta ja
Vakuutuslautakunta,
puh. 09 685 0120, www.ﬁne.ﬁ

•

Kuluttajariitalautakunta,
puh. 010 366 5200, www.kuluttajariita.fi.
Ota ensin yhteys: www.kuluttajaneuvonta.fi.

•

Liikennevahinkolautakunta, puh. 010 286 8200,
www.liikennevahinkolautakunta.fi

Voit viedä asian myös oikeuteen 3 vuoden kuluessa päätöksestämme.

Tietosi ovat luottamuksellisia
Käsittelemme henkilötietojasi voimassa olevien säädösten ja tietosuojalausekkeen ja – selosteen mukaisesti ja hyödynnämme myös
automaattista päätöksentekoa vakuutus- ja korvauspäätöksessä.
Ostaessasi vakuutusta mahdollinen automaattinen päätös myöntämisestä perustuu antamiisi tietoihin, asiakasrekisteriimme ja luottotietorekisteriin asiakasvalintaohjeemme mukaisesti. Vahingon sattuessa mahdollinen automaattinen päätös korvauksesta perustuu
antamiisi vahinkoa koskeviin tietoihin, vakuutusehtoihin ja asiakasrekisteriimme sekä vakuutusyhtiöiden yhteisessä vahinkorekisterissä
oleviin tietoihin. Vakuutuksen irtisanominen maksun laiminlyönnin
johdosta tapahtuu myös automaattisesti.
Lue tietosuojasta lisää www.uusi.op.fi/tietosuoja.
OP Vakuutus Oy, Y-tunnus 1458359-3, Helsinki
Gebhardinaukio 1, 00013 OP
Kotipaikka: Helsinki, päätoimiala: vakuutustoiminta

