VENEVAKUUTUS
Tuoteseloste voimassa 1.4.2018 alkaen

VENEVAKUUTUS
Venevakuutus tuo kattavaa turvaa niin sunnuntaipurjehtijalle kuin moottoriveneilyn vauhdin
hurmasta nauttivalle. Venevakuutuksella turvaat paitsi veneesi, myös veneesi varusteet yllättävien tilanteiden varalta.

Mitä venevakuutuksella voi
vakuuttaa?
Pohjantähden venevakuutuksella vakuutat:
• veneen, johon kuuluvat takila, purjeet, moottorit sekä telakointipukit
• veneen varusteista veneeseen kiinteästi
asennetut kulkuvarusteet, elektroniset laitteet ja veneen käyttöön olennaisesti liittyvät
muut varusteet (venevarusteita ovat esimerkiksi navigointi-, viestintä- ja turvallisuusvälineet sekä jolla)
• veneessä säilytettävät, veneen kunnossapitoon tarkoitetut työkalut sekä moottorin ja
takilan varaosat yhteensä enintään 800 euroon asti.
Venevakuutuksella et voi vakuuttaa mm. seuraavia kohteita:
• kalastus- ja sukellusvälineitä sekä -varusteita
• matka- ja älypuhelimia
• kannettavaa tietokonetta ja tablettitietokonetta
• vaatteita ja asusteita lukuun ottamatta sadeja kelluntapukuja
• astioita, ruokailuvälineitä, ruokatarvikkeita tai
muuta vastaavaa irtainta omaisuutta
• moottorivenettä silloin, kun sillä osallistutaan
nopeuskilpailuun tai sen harjoituksiin
• vuokra- tai ansiokäytössä oleva vene voidaan
vakuuttaa, jos siitä sovitaan erikseen.
Yksityiskohtainen luettelo vakuutuksen ulkopuolelle rajatuista kohteista löytyy vakuutusehdoista.

Mitä venevakuutus korvaa?
Venevakuutus korvaa veneellesi äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman aiheuttaman
vahingon. Vakuutus voidaan tehdä tarpeide-

si mukaisesti. Vain tulipaloriski on perusturvasi
vuoksi pakollinen. Valitset itse, mitkä riskit haluat mukaan vakuutukseen ja mistä vastaat itse.
Näin tiedät täsmälleen, mitä olet vakuuttanut,
etkä maksa turhasta.
Pohjantähden venevakuutus on voimassa
Pohjoismaissa, S
 aimaan kanavalla sekä Itämerellä ja sen lahdissa lukuun ottamatta Venäjän
aluevesiä. Jos tarvitset veneellesi turvaa muualla sijaitsevia vesialueita varten, kysy meiltä lisää.
Vakuutus on voimassa ympäri vuoden. Sinun
ei tarvitse huolehtia veneen telakointiajan ilmoittamisesta, sillä talviajan alhaisempi vahinkoriski on huomioitu vakuutusmaksussasi.
Vakuutuksen vuosimaksu jakautuu oheisen
taulukon mukaisesti eri veneilykausille.
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22

Venevakuutuksesta ei korvata kaikkia vahinkoja. Yksityiskohtaiset rajoitukset on todettu
vakuutusehdoissa. Tutustu myös niihin.
Vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle jää
esimerkiksi vahinko, jonka syntyyn on selvä syyyhteys kohteen suunnittelu-, rakenne-, asennus- tai käyttövirheellä, keskeneräisyydellä,
puutteellisuudella tai ikääntymisellä.
Myös tahallaan, törkeällä huolimattomuudella
taikka alkoholin tai huumausaineen vaikutuksen
alaisena aiheutettu vahinko vaikuttaa siihen,
korvataanko vahinko vakuutuksesta.
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RISKI

KORVAA

Tulipalo

• irti päässeen tulen aiheuttaman vahingon
• tulipalon seurauksena veneen uppoamisen

Rikos / Varkaus

• jos varkaus on kohdistunut vakuutuksen kohteeseen, joka on ollut lukittuna tai lukitussa tilassa
• jos veneeseen tai siinä olevaan tilaan
on murtauduttu sen rakenteita tai
lukkoja vahingoittaen niin, että kohteeseen on jäänyt murtojäljet
• ulkopuolisen henkilön vakuutuksen
kohteelle tahallisesti aiheuttaman
vahingon

• voitelu- ja polttoaineiden varkautta
• varkausvahinkoa, jonka
tapahtumahetkeä ja -paikkaa ei
voida tarkoin määritellä
• katoamisesta tai unohtamisesta
aiheutunutta vahinkoa

Luonnonilmiö

• vahinkopaikkaa lähimmän Ilmatieteen laitoksen säähavaintoaseman
myrskyksi tai kovaksi tuuleksi luokitteleman tuulen aiheuttaman vahingon
• poikkeuksellisen voimakkaan raekuuron aiheuttaman vahingon

• jäätymisestä, jäästä, vesisateesta tai lumesta aiheutunutta
vahinkoa

Törmäys

• kulussa olevalle veneelle aiheutuvan
vahingon sen osuessa kariin, laituriin,
kelluvaan esineeseen tai toiseen veneeseen
• törmäyksen seurauksena aiheutuneen veneen uppoamisen tai kaatumisen sekä varusteiden uppoamisen
veteen

• tavanomaista naarmuuntumista
tai kolhiintumista

Rikkoutuminen

• äkillisen ja odottamattoman tapahtuman aiheuttaman rikkoutumisen

• tulipalo-, rikos-, luonnonilmiö-,
törmäystai moottorin rikkoutumisvahinkoja, jotka on mainittu
korvattavaksi kyseisen riskin
ehtokohdissa VE731–VE734 ja
VE736 tai rajattu korvauspiirin
ulkopuolelle
• kulumisesta, naarmuuntumisesta, ruostumisesta, syöpymisestä, lahoamisesta, aineen
väsymisestä tai muusta vähitellen tapahtuvasta ilmiöstä
aiheutunutta vahinkoa
• venemoottorin, vetolaitteen tai
niihin liittyvien voimansiirtolaitteiden rikkoutumista
• perämoottorin tai varusteiden
putoamista veteen
• lumen, jään, jäätymisen, sadeveden, aallokon tai tuulen aiheuttamaa vahinkoa
• vahinkoa, jos veneen nostossa
tai kuljetuksessa ei ole noudatettu veneen valmistajan ohjeita

Rikos / Murto

Rikos / Ilkivalta

EI KORVAA
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RISKI

KORVAA

EI KORVAA

Moottorin
rikkoutuminen

• moottorille välittömästi aiheutuneen
äkillisen, ennalta arvaamattoman sisäisen rikkoutumisen

• törmäys-, tulipalo-, rikos-,
luonnonilmiö- tai rikkoutumisvahinkoja, jotka on mainittu
korvattavaksi ehtokohdissa
VE731–VE735 tai rajattu korvauspiirin ulkopuolelle
• eläimen aiheuttamaa vahinkoa
• kulumisesta, naarmuuntumisesta, syöpymisestä, ruostumisesta, lahoamisesta, aineen
väsymisestä tai muusta vähitellen tapahtuvasta ilmiöstä

Keskeytys

• veneen tulipalo-, rikos-, luonnonilmiö-, törmäys-tai rikkoutumisriskin
perusteella korvattavan vahingon
johdosta menetetyt käyttöpäivät, kun
vene on ollut käyttökelvoton. Edellytyksenä on, että edellä mainitun riskin
perusteella korvattavan vahingon
määrä ylittää kyseisen riskin vakuutuskirjaan merkityn omavastuun, ja
että vakuutustapahtuma on sattunut
ja korjaus suoritetaan huhtikuun 1. ja
lokakuun 31. päivän välisenä aikana.
• menetetyiltä päiviltä maksetaan
vakuutuskirjaan merkitty päiväkohtainen korvaus enintään 30 käyttöpäivältä. Lunastustilanteissa korvaus
maksetaan enintään 14 käyttöpäivältä.
Korjauksen odotusajalta johtuvia
menetettyjä käyttöpäiviä korvataan
enintään 7.
• korvauksesta vähennetään aina
vakuutuskirjassa mainittu omavastuu

• vakuutetun menettelystä, aiheutuneita käyttöpäivien mentyksiaä, kun esimerkiksi käyttö
kelvotonta venettä ei ole viety
heti korjattavaksi
• korjaamon tai maalaamon huonosta työn laadusta aiheutuneita käyttöpäivien menetyksiä

Rahoitus

• osamaksu- tai rahoitussopimuksen
velkojalle tai leasingsopimuksen
vuokralleantajalle aiheutunut vahinko siltä osin kuin vahinkoa ei korvata
veneen venevakuutuksen perusteella
sen vuoksi, että
• vene ei ole ollut varkaushetkellä
lukittu tai lukitussa tilassa
• vahinko on aiheutunut veneen
moottorille johtuen tukkeutuneesta
jäähdytysveden saannista tai tukkeutuneista suodattimista
• vahinko on eläimen aiheuttama.
• edellytyksenä on, että vahinko on aiheutunut äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman seurauksena.
• enintään korvataan korvausehdoissa
määritelty vahingon määrä ja kuitenkin
enintään velkojan vahinkohetkellä olevan erääntymättömän saatavan määrä
omavastuulla ja muilla vähennyksillä
vähennettynä.

• kustannuksia, jotka johtuvat
siitä, ettei venettä ole voitu vahingon johdosta käyttää
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RISKI

KORVAA

EI KORVAA

Veneen
kuljettajan
vastuu

• veneen käytöstä toiselle aiheutettu
esine- tai henkilövahinko, josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa, ja
joka todetaan vakuutuskauden aikana
• vakuutettuja ovat veneen omistaja,
haltija sekä henkilö, joka kuljettaa
venettä omistajan tai haltijan luvalla

• kaikki korvauspiirin ulkopuolelle rajatut vahingot on lueteltu
yksityiskohtaisesti vakuutusehdoissa
• korvauspiirin ulkopuolelle on
rajattu esimerkiksi vahinko, joka
on aiheutunut
• vakuutetulle itselleen tai hänen perheenjäsenelleen,
• vakuutetulle veneelle,
• vuokratulle tai lainatulle
omaisuudelle,
• käsiteltävänä tai huolehdittavana olevalle omaisuudelle
• veneen vetämälle vesihiihtäjälle ja tämän varusteille
• hylyn raivaamisen tai poiskuljettamisen laiminlyönnistä

Oikeusturva

• veneen omistajana, haltijana tai kuljettajana aiheutuneet välttämättömät
ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat syntyneet
lakimiesavun käyttämisestä veneen
omistamiseen, hallintaan ja kuljettamiseen liittyvissä riita-, rikos- ja hakemusasioissa vakuutusehdoissa määritellyissä vakuutustapahtumissa
• asianajo- ja oikeudenkäyntikuluista
korvataan enintään vakuutuskirjaasi
merkitty vakuutusmäärä. Ennen käräjäoikeuden pääkäsittelyn, tuomioistuinsovittelun tai välimiesmenettelyn
aloittamista aiheutuneista kuluista
korvataan kuitenkin enintään puolet
vakuutusmäärästä. Samoin korvauksen ylärajana on puolet vakuutusmäärästä, jos asia on ratkaistu ilman
oikeudenkäyntiä.
• korvattavat kulut voivat olla vakuutusmäärän rajoissa enintään riidanalaisen etuuden määrä kaksinkertaisena
tai toistuvaisluontoisen maksun kertamaksun määrä kymmenkertaisena. Yhden vakuutuskauden aikana
sattuneista vakuutustapahtumista
korvataan yhteensä enintään vakuutusmäärän kaksinkertainen määrä.
Korvattavista kuluista vähennetään
omavastuuna 15 prosenttia, kuitenkin
vähintään vakuutuskirjaan merkitty
euromääräinen omavastuu.

• kaikki korvauspiirin ulkopuolelle
rajatut tapahtumat on lueteltu
yksityiskohtaisesti vakuutus
ehdoissa
• korvauspiirin ulkopuolelle on
rajattu esimerkiksi
• tapaukset, jossa virallisen
syyttäjän vakuutettua vastaan
ajama syyte koskee
• vesiliikennejuopumusta
• veneen luovuttamista
juopuneelle
• vesiliikennerikkomusta
• ympäristörikkomusta
• törkeää liikenneturvallisuuden vaarantamista
• tapaukset, jotka käsitellään
hallinnollisissa viranomaisissa
tai erikoistuomioistuimissa,
kuten hallinto-oikeudessa tai
vakuutusoikeudessa
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Bonus

Omavastuu

Vakuutukseen sisältyy bonusoikeus. Bonusoikeus ei koske keskeytys- ja rahoitusriskiä, eikä
veneenkuljettajan vastuu- ja oikeusturvariskiä. Bonusoikeuden perusteella vakuutusmaksua alennetaan vahingottomien vakuutuskausien perusteella 10 % vuodessa 70 %:iin saakka.
Vuoden pituisella ajanjaksolla vakuutus voi siirtyä korkeampaan bonusluokkaan enintään yhden kerran.
Bonukseen oikeuttaa sellainen vakuutuskausi, jonka aikana vene on ollut vakuutettuna Pohjantähdessä vähintään 300 päivän ajan eikä bonukseen vaikuttavaa korvausta ole suoritettu.
Mikäli vakuutuksesta suoritetaan korvaus vahingosta, alenee bonus seuraavan vakuutuskauden alkaessa 20 % jokaista korvattua vahinkoa kohti.

Vakuutuskorvauksesta vähennetään vakuutuskirjaan merkitty omavastuu. Omavastuumääräksi voit valita riskinkantokykyysi sopivan määrän.
Veneelle tai venevarusteille aiheutuneesta vahingosta vähennetään vakuutuskirjaan merkityn
omavastuun lisäksi 8 %korvattavan vahingon
määrästä, jos venettä ei ole katsastettu kuluvan
vuoden kesäkuun loppuun mennessä, vaikka
sille on myönnetty vakuutusmaksusta katsastusalennus.
Purjehduskilpailussa purjeille tai takilalle sattuneissa vahingoissa vähennetään 25 % lisäomavastuu korvattavan vahingon määrästä,
kuitenkin vähintään vakuutuskirjaan merkityn
omavastuun kolminkertainen määrä.

Venevakuutusta koskeva vakuutussopimuksesi muodostuu venevakuutusehtojen lisäksi Pohjantähden yleisistä sopimusehdoista YL100. Yleisissä sopimusehdoissa on määrätty muun
muassa siitä, miten korvauksia haetaan, miten haet muutosta kielteiseen korvauspäätökseen,
mitä siitä seuraa, jos aiheutat vahingon tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella, mitä tietoja sinun pitää kertoa Pohjantähdelle vakuutuksen voimassa ollessa, mitä siitä seuraa, jos et
maksa vakuutusmaksua ajallaan. Perehdy siis huolellisesti myös yleisiin sopimusehtoihin.
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Ikävähennystaulukko
Varusteet

Ikä vuosina
1

2

3

4

5

6>*

Akku

0%

10 %

30 %

40 %

50 %

+10 %

Venekuomu

0%

10 %

20 %

30 %

40 %

+10 %

Venepatja- ja tyynyt

0%

5%

10 %

20 %

30 %

+5 %

Kevlarpurjeet tai vastaavat

10 %

30 %

40 %

50 %

70 %

-

Purjeet (normaalit)

0%

0%

10 %

20 %

30 %

+5 %

Elektroniset laitteet ja
sähköjohdot

0%

10 %

20 %

30 %

40 %

+10 %

Takila ja masto

0%

0%

0%

10 %

15 %

+5 %

Takila ja masto
hiilikuidusta

0%

10 %

20 %

30 %

40 %

+5 %

Kylmä- ja lämmityslaitteet

0%

10 %

20 %

30 %

40 %

+10 %

Kumivene

0%

10 %

20 %

30 %

40 %

+10 %

Moottorin ja vetolaitteen
osat ja varusteet

0%

5%

10 %

15 %

20 %

+5 %

* Kuudennesta ikävuodesta alkaen esineen ikävähennysprosentti saadaan lisäämällä aina ikävähennystaulukossa kuudennen
vuoden kohdalla mainittu prosenttiyksikkö siihen prosenttimäärään, joka esineellä olisi ollut edeltävänä vuonna. Esimerkiksi
seitsemän vuoden ikäisen esineen ikävähennysprosentti saadaan lisäämällä viidennen vuoden prosenttimäärään kuudennen
vuoden prosenttiyksikkö kaksi kertaa.

Korvaaminen
Veneturva korvaa venettäsi kohdanneesta esinevahingosta aiheutuneen taloudellisen menetyksen. Korvattavan suoranaisen esinevahingon
lisäksi vakuutus korvaa venematkan keskeytymisestä aiheutuneet kohtuulliset ja välttämättömät kotimatka- ja majoituskustannukset yhteensä enintään 800 euroon asti.
Vahinko korvataan ensisijaisesti maksamalla korjauskustannukset. Jos korjaaminen ei ole
taloudellisesti tarkoituksenmukaista, Pohjantähti voi lunastaa vahingoittuneen omaisuuden,
maksaa korvauksen rahana tai hankkia tilalle
vastaavanlaisen esineen.
Kun omaisuutesi on hankittu uutena, lasketaan vahingon määrä uusarvon mukaan 12 kuu-
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kauden ajan ostohetkestä. Tätä vanhempien tai
käytettynä ostettujen veneiden, moottoreiden
ja varusteiden vahingon määrä lasketaan käyvän arvon mukaan.
Ikävähennystaulukossa mainitun omaisuuden
osalta vahingon määrä saadaan vähentämällä
vastaavan omaisuuden vahinkohetken uusarvosta taulukossa mainitut vahingoittuneen omaisuuden ikään perustuvat prosenttivähennykset. Ikä
vähennys on enintään 70 %.
Uusarvolla tarkoitetetaan välittömästi ennen
vakuutustapahtumaaa uuden samanlaisen tai
käyttöominaisuuksiltaan lähinnä vastaavanlaisen omaisuuden käteiskaupalla tarvittavaa rahamäärää.
Käyvällä arvolla tarkoitetaan sitä käteishintaa,
joka omaisuudella olisi välittömästi ennen va-

kuutustapahtumaa ollut saatavissa, jos se olisi myyty tarkoituksenmukaisella tavalla. Käypää
arvoa määritettäessä otetaan huomioon veneen
tai sen osan yksilölliset kuntotekijät ja yleinen
saatavuus.
Jos vahingoittunut omaisuus on kohtuullisin
kustannuksin korjattavissa, korvattavan vahingon määrä on korjauskustannukset.
Omaisuuden korjaamiseen tulee ensisijaisesti käyttää kunnoltaan ja iältään vahingoittuneita vastaavia osia. Tällöin ikävähennystaulukossa
mainitun omaisuuden osalta ei tehdä ikävähennystaulukon mukaisia vähennyksiä. Mikäli ikä
vähennystaulukossa mainittua omaisuutta korjataan uusilla osilla, korvauksesta vähennetään
ikävähennystaulukon mukaisesti ikävähennys.
Korjaustyön osuudesta ei tehdä ikävähennystä. Korjauskustannusten korvaaminen perustuu
normaaleihin työ- ja hankintakustannuksiin; ylityö- tai pyhätyökustannuksia tai kiirehtimiskuluja ei korvata.
Korjauskustannuksia eivät ole vakuutuksen
kohteen huollosta, kunnossapidosta tai tilapäiskorjauksesta aiheutuneet kustannukset.
Vakuutuksesta ei korvata
• ansionmenetystä tai muuta vastaavaa menetystä
• arvonalentumista, joka aiheutuu vanhan ja
uuden pinnan välisistä sävyeroista
• kustannuksia tai menetystä, joka aiheutuu
siitä, ettei venettä ole voitu käyttää vahingon
johdosta
• varaosan, materiaalin tai varusteen toimituksen viivästymisestä tai saantivaikeuksista
aiheutuvia lisäkustannuksia.

Veneen suojeluohjeet
Venevakuutukseen liittyy suojeluohjeita, joita
noudattamalla voit ehkäistä vahinkojen syntymistä ja rajoittaa vahinkojen laajuutta.
Jos vahinko on aiheutunut suojeluohjeiden
laiminlyönnistä, sinulle maksettavaa korvausta
saatetaan alentaa tai jopa evätä se kokonaan.
Noudata siis suojeluohjeita huolellisesti.
Seuraavassa on kerrottu keskeiset venevakuutukseen liittyvät suojeluohjeet. Yksityiskohtaiset
suojeluohjeet löydät vakuutusehdoista.

Veneen turvallinen käyttö ja säilytys
Veneen kuljettajan on noudatettava vesiliikennelain 5 §:ssä edellytettyä huolellisuutta ja varo-

vaisuutta sekä toimittava niin, ettei vaikeuta tai
häiritse muiden liikkumista vesillä.
Venettä ei saa kuljettaa henkilö, jolla ei ole siihen tarvittavaa ikää, kykyä ja taitoa. Vesiliikennelain 6 §:n mukaan rekisteröinnin piiriin kuuluvaa moottorivenettä saa kuljettaa vain 15 vuotta
täyttänyt henkilö.
Veneen tulee käytettäessä olla merikelpoisessa kunnossa ja riittävästi varustettu sekä miehitetty huomioon ottaen veneen tyyppi, koko ja
kulkualue.
Veneen on oltava turvallisesti kiinnitettynä tai
ankkuroituna ja vedestä tyhjennettynä, kun sitä
ei käytetä.
Vene on maissa säilytettäessä vedettävä metrin ylös vesirajasta ja sijoitettava venepukkien
tai -telineiden päälle oikeaan asentoon siten,
ettei se pääse kaatumaan, liikkumaan tai muuten vahingoittumaan.

Murto- ja varkausvahinkojen torjunta
Alle 6 metriä pitkä vene on lukittava laituriin tai
muuhun kiinteään kohteeseen. Veneen perämoottori on asennettava kiinteästi tai lukittava
moottorin lukitukseen tarkoitetulla turvalukolla
veneen peräpeiliin.
Veneen varusteita tulee säilyttää lukitussa tilassa tai niiden on oltava siten kiinnitettyjä, että
irrottaminen voi tapahtua vain työkaluja käyttäen.
Säilytettäessä venettä kuljetukseen tarkoitetulla trailerilla on traileri lukittava.

Palovahinkojen torjunta
Veneessä on oltava lain ja katsastusvaatimusten
mukaiset palontorjuntavälineet.
Polttoainetta saa säilyttää veneessä ainoastaan tätä tarkoitusta varten valmistetuissa säiliöissä. Irrallisia polttoaineastioita ei saa täyttää
veneessä. Moottori-, polttoaine-, sähkö- ja nestekaasulaitteet on asennettava ja niitä on käytettävä valmistajan ohjeiden ja viranomaismääräysten mukaisesti.
Rakenteilla olevassa veneessä on oltava vähintään kaksi A-B-C-teholuokan palosammutinta. Veneen tai työtilan lämmittämiseen ei saa
käyttää siirrettäviä tai katalyyttilämmittimiä.
Tulitöitä ei saa tehdä veneessä, sen välittömässä läheisyydessä tai tilassa, jossa venettä
säilytetään.
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Vakuutus on voimassa ympäri vuoden.
Älä huolehdi veneesi telakointiajan ilmoittamisesta.
Meillä talviajan alhaisempi vahinkoriski on
huomioitu vakuutusmaksussasi.
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OTA YHTEYTTÄ
JA KYSY LISÄÄ!

POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ
Keinusaarentie 2, PL 164, 13101 Hämeenlinna
Puhelin, vaihde 		
Asiakaspalvelukeskus 		
Sähköinen asiointipalvelu

020 763 4000
020 763 4010
oma.pohjantahti.fi

www.pohjantahti.fi
Y-tunnus: 0146905-4

1/2019 / 2 000 kpl

Puheluhinnat soitettaessa Pohjantähden puhelinnumeroihin (sisältyy alv 24%)
- kotimaan kiinteän verkon liittymästä 8,35 snt/puhelu+5,57 snt/min
- matkapuhelimesta 8,35 snt/puhelu+22,32 snt/min.

