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OSAKASKO-VAKUUTUSEHDOT: JOLLAT

§ 1 Kattavuus (vakuutussuojaan kuuluvat vahingot)
1. Vakuutus kattaa veneen vaurioitumisen korjauksen kannalta kannattamattomaksi eli korjauskelvottomaksi

(korjauskelvottomuus / korjaamisen kannattamattomuus määritellään siten, että valmistajansa uuden vastaavan
veneen listahinta vahingon syntymispäivänä on pienempi kuin vakuutetun veneen korjaushinta tai
vakuutussopimuksessa määrätty suurin korvaussumma) onnettomuuden, tulipalon, salamaniskun, räjähdyksen
tai ylivoimaisten luonnonvoimien seurauksena. Vakuutus kattaa myös veneeseen kiinteästi liitettyjen ja / tai
asianmukaisesti kiinnitettyjen sekä lukittuina tai lukitussa tilassa säilytettyjen varusteiden vahingot edellä
mainituissa olosuhteissa, sekä varastetun veneen ja varastetut varusteet edellä mainituin varauksin edellyttäen,
että varkaudesta on tehty asianmukainen rikosilmoitus poliisiviranomaisille.

2. Varkaustapauksissa vakuutus korvaa vahingot maksimikorvaus määrään asti.

§ 2 Voimassaoloalue
Vakuutus on voimassa vakuutuskirjaan merkityllä alueella joki- ja sisävesialueilla sekä merialueilla 20 merimailin
etäisyydellä  merirannikoista. Vakuutus kattaa veneen maa- ja laiva kuljetukset sekä purjehdusregatan yhteydessä
syntyneet vahingot.

§ 3 Vakuutus ei ole voimassa seuraavasti
Vakuutus ei kata:

1. Vakuutussopimuksessa määrätyn enimmäiskorvaus summan ylittäviä vahinkokustannuksia
2. Tahallisia vahinkoja. Jos vakuutuksen haltija on aiheuttanut vahingon omaa karkeata huolimattomuuttaan, on

vakuutuksen myöntäjä oikeutettu pienentämään vakuutussopimuksen perusteella maksettavaa korvaussummaa
vahingon aiheuttamisvastuun vakavuuden suhteessa.

3. Sodanomaisen tilan ja / tai miinoitteen aiheuttamia vahinkoja
4. Henkilövahinkoja
5. Muusta kuin varkaudesta johtuvia osavahinkoja
6. Välillisiä vahinkoja. Esimerkiksi korjauksesta aiheutuvaa, purjehdusominaisuuksien heikkenemistä, arvon

alenemista, sävyeroja, jne.
7. Veneen maantiekuljetuksiin käytettävää traileria
8. Hylyn nostoa, kuljettamista tai hävittämistä

§ 4 Toimenpiteet vahinkotapauksessa
1. Vakuutuksen haltijan on viipymättä tehtävä jokaisesta vakuutussopimukseen liittyvästä vahinkotapauksesta

ilmoitus vakuutuksen myöntäjälle (Yacht-Pool Finland Oy)
2. Tulipalo- tai räjähdys- sekä murto- ja varkaustapaukset on lisäksi ilmoitettava viivytyksettä paikallisille

viranomaisille (on tehtävä asianmukainen rikosilmoitus poliisille)

§ 5 Vakuutuskorvausten maksaminen
1. Veneen tuhoutuessa osakasko-vakuutuksen perusteella korvattava summa on suuruudeltaan valmistajansa

uuden vastaavan veneen listahinta vahingon syntymispäivänä vähennettynä menetetyn veneen jäännösarvolla,
mutta kuitenkin enintään vakuutussopimuksessa määrätty enimmäiskorvaussumma.

2. Vakuutuksen myöntäjä maksaa varastetun veneen / varastettujen varusteiden osakasko-vakuutuksen perusteella
maksettavan korvaussumman aikaisintaan kahden kuukauden kuluttua korvausvaateen vastaanottamisesta.

3. Vakuutuksen haltija on velvoitettu ottamaan häneltä varastetun veneen / varastetut varusteet takaisin
vakuutuskorvauksen sijaan vain, jos ne saadaan takaisin kahden kuukauden sisällä korvausvaateen
vastaanottamisesta.

4. Jos vahinko on johtanut viranomaistutkimuksiin vakuutuksen haltijan syyllisyydestä tapahtuneeseen, on
vakuutuksen myöntäjä oikeutettu kieltäytymään vakuutuskorvausten maksamisesta tapauksen tutkimusten ja
mahdollisen oikeuskäsittelyn ollessa kesken.

§ 6 Yleiset vakuutusehdot
Yacht-Poolin osakasko-vakuutus on Suomen vakuutuslain ao. määräysten mukainen.


