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1.   VAKUUTUSKOHDE   

  
1.1   Sikäli,   kun   vakuutuskirjassa   ei   ole   muuta   sovittu,   
vakuutus   kattaa   veneen   kaikkine   kiinteine   osineen   ja   
varusteineen.   
Veneellä   ja   varusteilla   tarkoitetaan   seuraavia   osia:   
runko,   peräsin,   masto   takiloineen   ja   purjeineen,   moottori   
apulaitteineen,   merivaihteisto   ja   akselisto   potkureineen,   
vetolaite   potkureineen,   veneen   kiinteät   sähkölaitteet,   
navigointilaitteet   sekä   muut   kiinteät   varusteet.    
  

1.2   Apuveneen,   pelastuslautan,   käytössä   olevan   
perämoottorin   ja   trailerin   edellyttäen,   että   ne   on   yksilöity   
vakuutuskirjassa,   ja   että   niille   on   kirjattu    vakuutusmäärät   
vakuutuskirjassa   tai   vakuutusmäärät    on   sisällytetty   
veneen   vakuutusmäärään.   Vakuutuksen   piiriin    eivät   
milloinkaan   kuulu   käteinen   raha,   korut,   tekstiilit,   
arvopaperit,   polttoaineet,   maalaukset,   antiikkiesineet,   
valokuvaus-   tai   videokamerat   eikä   irtoasennetut   televisiot   
ja   videolaitteet,   työkalut,   muut   arvoesineet,   
matkapuhelimet,   ravinto-   tai   nautintoaineet,   eikä   muu   
vastaava   irtain   omaisuus.   
  

1.3   Veneen   varustelutason   parannus   tai   muutos   tulee   
vakuutusturvan   piiriin   vain,   jos   parannuksesta   tai   
muutoksesta   on   sovittu   vakuutuskirjassa.   
  

1.4   Jos   vakuutuskirjassa   on   mainittu   edunsaaja,   
rinnastetaan   hänet   vakuutuksenottajaan.   
  
  

2.   VOIMASSAOLOALUE   
  

Vakuutus   on   vesillä   voimassa   veneen   ollessa   vesillä   
vakuutuskirjassa   määritellyillä   alueilla   (ks.   jäljempänä   
kohta   Vesiliikenneajoneuvoja   koskevan   vakuutuksen   
voimassaolo-   ja   soveltamisalueet).   Vakuutuksen   
voimassaolosta   muulloin   kuin   veneen   ollessa   vesillä   on   
määrätty   ehtokohdassa   3.1.2.   
  

3.   KATTAVUUS   
  

3.1    Korvattavat   vahingot   
  

Vakuutus   on   voimassa   seuraavien   vakuutustapahtumien   
varalta:   
  
❏ merivahingot   
❏ Telakointi-   ja   kuljetusvahingot   
❏ Ilkivalta   ja   varkaus   
❏ Tulipalo   ja   salaman   isku   

  
  

  
  
  
  

Vahingon   korvattavuuden   yleisenä   edellytyksenä   on,   että   
vahinko   on   aiheutunut   äkillisestä,   ulkopuolisesta   ja   
ennalta   arvaamattomasta   tapahtumasta.   
  

Nämä   vakuutusehdot   koskevat   soveltuvilta   osiltaan   myös   
veneen   vuokraajaa   mikäli   vakuutuskirjaan   on   merkitty,   
että   vakuutussuoja   on   voimassa   myös   veneen   ollessa   
vuokrakäytössä.   
  
  

3.1.1   Merivahingot   
  

Vakuutus   kattaa   veneen   vauriot,   jotka   johtuvat   
karilleajosta,   yhteentörmäyksestä   toiseen   
vesikulkuneuvoon   ja   kaatumisesta   aiheutuvat   vahingot   
sekä   äkillisen,   ulkopuolisen   ja   ennalta-arvaamattoman   
tapahtuman   mastolle,   puomille   ja   purjeelle   aiheuttamat   
vahingot.   
  
  

3.1.2   Telakointi-   ja   kuljetusvahingot   
  

Vakuutus   on   voimassa   myös   nosto-,   ramppi-,   laituri-,   
telakka-   ja   talvisäilytyksen   aikana   sekä   asianmukaisella   
kalustolla   suoritetuissa   maakuljetuksissa   Euroopan   
alueella   niissä   valtioissa,   joilla   on   rantaa   niihin   
vesialueisiin,   joilla   vakuutus   on   voimassa   veneen   ollessa   
laskettuna   veteen.     
  

Mikäli   vakuutettu   vene   painaa   yli   2.000   kg,   vakuutus   on   
edellisestä   kohdasta   poiketen   voimassa   vain   
talvisäilytyksen   ja   sellaisten   kuljetusten   aikana,   joiden   
tarkoituksena   on   kuljettaa   vene   rannasta   korjattavaksi   tai   
korjauspaikalta   takaisin   rantaan   tai   rannasta     
talvisäilytyspaikkaan   ja   säilytyksestä   takaisin   rantaan.   
  
  

3.1.3   Ilkivalta   ja   varkaus  
  

Vakuutus   korvaa   veneen   ja   vakuutuskirjaan   merkittyjen   
varusteiden   varkaudet.   
  

Irralliset   venevarusteet   tulee   säilyttää   lukitussa   tilassa   kun   
vene   ei   ole   valvonnassa.   
Perämoottori   tulee   lukita   sille   tarkoitetulla   lukituksella.   
  

Traileri   tulee   olla   varustettu   poiskuljetuksen   estävällä   
lukituslaitteella   tai   hinauskoukun   käytön   estävällä   holkilla,   
ja   että   traileri   on   katsastettu   ja   rekisteröity   sekä   –   mikäli   
rekisteröintimaa   niin   vaatii   –   vakuutettu   liikennevahinkojen   



varalta.   Korvauksen   saamisen   edellytyksenä   on   se,   että   
traileri   on   yksilöity   vakuutuskirjassa.   
  

Varkaus-   ja   ilkivaltatapauksissa   tulee   aina   tehdä   
rikoilmoitus,   josta   tulee   ilmetä   valmiste-   ja   sarjanumero.   
  
  

3.1.4   Tulipalo   
  

Vakuutus   kattaa   tulipalon,   räjähdyksen   ja   veneeseen   
osuneen   salamaniskun   aiheuttamat   vahingot.   
  
  

3.2   Purjehduskilpailutoiminta   
  

Vakuutus   kattaa   myös   purjehduskilpailutoiminnan   
yhteydessä   näiden   ehtojen   mukaisesti   vakuutetulle   
veneelle   sattuneen   vahingot.   Köliveneiden   
purjehduskilpailuissa   sattuneissa   vahingoissa   
lisäomavastuu   muuten   sovellettavan   omavastuun   lisäksi   
on   20   %   vahingon   määrästä.   
  
  

3.3   Pelastaminen,   hylyn   nosto,   romutus   ja   kierrätys   
  

Jos   tapahtuma,   jossa   vene   on   vaurioitunut,   kuuluu   näiden   
ehtojen   mukaisesti   korvattaviin   tapahtumiin,   vakuutus   
kattaa   vakuutuksenantajan   kanssa   ennalta   sovitun   
pelastamisen,   hylyn   noston   ja   /   tai   romutuksen   
aiheuttamat   kustannukset   sikäli,   kun   nosto   on   
toimivaltaisen   viranomaisen   tai   tuomioistuimen   
määräämä.   Tällaisia   kustannuksia   korvataan   korkeintaan   
vakuutuskirjan   mukaiseen   vakuutusmäärään   saakka.   
  
  

3.4   Veneen   talvehtiminen   vedessä   
  

Jos   pidät   venettä   vedessä   talvella   ja   haluat   sen   olevan   
kaskovakuutuksen   korvattavuuden   piirissä,   tulee   
veneestä   huolehtia   riittävästi   sääolosuhteet   huomioiden   ja   
se   on   pidettävä   tyhjänä   veneen   kelluvuuteen   
vaikuttavasta   vedestä,   lumesta   ja   jäästä.   Palloventtiilit,   
läpiviennit,   letkut,   hanat,   tyhjennysjärjestelmä   ja   muut   
vesi-   ja   wc-järjestelmän   osat   on   suojattava   jäätymiseltä.   
Veneen   sisätiloissa   on   huolehdittava   jäätymisenestosta   
eikä   venettä   ympäröivää   vettä   saa   päästää   jäätymään.   
Vakuutus   ei   korvaa   jäissä   käytöstä   syntyneitä   vahinkoja.   
  
  

3.5   Seurannaisvahingot   
  

Vakuutus   ei   kata   suunnittelu-,   materiaali-   tai   
asennusvirheistä   eikä   virheellisestä   työsuorituksesta   
johtuvia   vahinkoja.   
  
  
  

4.   ILMOITUS-   JA   TOTEENNÄYTTÖVELVOLLISUUS   
  

4.1   Vakavia   vaaratilanteita   (riskitasoa)   koskevien   tietojen   
täydellisyys   ja   oikeellisuus:   
  

Vakuutuksenottajan   on   ilmoitettava   vakuutuksenantajalle   
vakuutussopimusta   tehdessään   kaikki   ne   tuntemansa   
mahdollisiin   vaaratilanteisiin   (vakuutusriskeihin)   liittyvät   
seikat,   jotka   vakuutuksenantaja   on   häneltä   
vakuutushakemusta   varten   kysynyt,   ja   joilla   voi   olla   
merkitystä   vakuutuksenantajan   vastuun   arvioimisen   
kannalta.    
  

Vakuutuksenottaja   on   myös   velvollinen   vastaamaan   
vakuutusanomuksensa   jättämisen   jälkeen,   ennen   
vakuutussopimuksen   solmimista   ja   vakuutussopimuksen   
solmimisen   jälkeen,   vakuutuksenantajan   hänelle   tämän   
kohdan   perusteella   esittämiin   lisäkysymyksiin.   
Vakuutuksenottajan   on   ilmoitettava   vakuutuksenantajalle   
viipymättä   vakuutuskirjassa   olevista   mahdollisista   
virheistä   tai   puutteista.   
  

Mahdollisia   vaaratilanteita   aiheuttavat   seikat   ovat   
olosuhteita   tai   yksityiskohtia   (riskejä),   jotka   voivat   
vaikuttaa   vakuutuksenantajan   päätökseen   myöntää   joko   
ylipäänsä   tai   yhteisesti   sovitun   sisällön   mukaisen   
vakuutuksen.   
  

Jos   vakuutuksen   hakijan   valtuutettu   asiamies   päättää   
vakuutussopimushakemuksen   sisällöstä   ja   on   tietoinen   
riskeistä   ja   mahdollisista   vaaratilanteita   aiheuttavista   
seikoista,   katsotaan   vakuutuksen   hakijalla   olevan   samat   
tiedot   kuin   asiamiehellä.   Jos   riskejä   ja   mahdollisia   
vaaratilanteita   aiheuttavia   seikkoja   ei   ilmoiteta   
vakuutuksenantajalle,   katsotaan   hakijan   toimineen   
vilpillisesti.   
  
  

4.2   Vakuutushakemuksen   hylkääminen   tai   -sopimuksen   
irtisanominen   
  

4.2.1   Vakuutushakemuksen   hylkäämisen   tai   -sopimuksen   
irtisanomisen   perusteet   
  

Jos   vakuutuksenottaja   on   antanut   vääriä   tai   puutteellisia   
tietoja   mahdollisia   vaaratilanteita   (riskejä)   aiheuttavista   
seikoista   ja   jos   vakuutuksenantaja   ei   olisi   oikean   
asianlaidan   tuntien   myöntänyt   vakuutusta,   
vakuutuksenantaja   voi   irtisanoa   vakuutussopimuksen.     
  

Jos   vakuutusta   ei   ole   vielä   myönnetty,   vakuutuksenantaja   
voi   hylätä   hakemuksen   sanotulla   perusteella.   
  

4.2.2   Vakuutushakemuksen   hylkäämisen   tai   -sopimuksen   
irtisanomisen   seuraukset   
  

Jos   vakuutushakemus   hylätään   tai   -sopimus   irtisanotaan,   
vakuutussuoja   ei   ole   voimassa.     
  

Jos   vakuutuksenottaja   on   antanut   vääriä   tai   puutteellisia   
tietoja   tahallisesti   tai   lievää   suuremmasta   
huolimattomuudesta,   maksettavaksi   tulevaa   
vakuutuskorvausta   voidaan   alentaa   tai   korvaus   voidaan   
kokonaan   evätä.   Jos   vakuutuksenottaja   on   tietoja   
antaessaan   menetellyt   vilpillisesti,   vakuutuksenantaja   on   
korvausvelvollisuudesta   vapaa.   
  

Vakuutuksenantaja   ei   voi   vedota   korvaussumman   
alentamiseksi   kohdassa   4.2.1   mainittuihin   syihin,   jos   
virheellisellä   tai   puutteellisella   tiedolla   ei   olisi   ollut   
vaikutusta   vakuutuksenantajan   vastuun   arvioimisen   
kannalta   tai   jos   tällainen   seikka   on   myöhemmin   
menettänyt   merkityksensä.   
  

Vakuutuksenantaja   on   oikeutettu   pitämään   saamansa   
vakuutusmaksut,   vaikka   vakuutus   päättyisi   kohdassa     
  

4.2.1   mainitulla   perusteella.  
    
Vakuutuksenantajan   oikeus   irtisanoa   vakuutussopimus   ja   
kiistää   korvausvelvollisuutensa   vilpillisyyden   tai   
tarkoituksellisesti   tehdyn   petoksen   osalta   on   kiistaton.   
Mainitunlaisissa   vakuutuspetostapauksissa   



vakuutuksenantaja   on   oikeutettu   pitämään   saamansa   
vakuutusmaksut.     
  

5.   VAARAN   LISÄÄNTYMINEN   
  

5.1   Käsite   "Vaaran   lisääntyminen”   
  

5.1.1   Vaara   lisääntyy,   jos   vakuutussopimuksen   
solmimisen   jälkeen   todelliset   olosuhteet   ovat   muuttuneet   
siten,   että   vahinkotapahtuman   todennäköisyys   (riskitaso),   
vakavamman   vahingon   todennäköisyys   tai   muista   kuin   
vakuutussopimuksen   ehdoista   johtuvan   ulkopuolisen   
korvausvaatimuksen   todennäköisyys   on   kasvanut.   
    
5.1.2   Vaaratilanteen   todennäköisyys   voi   kasvaa   erityisesti   
-   joskaan   ei   yksinomaan   -   silloin,   kun   riskin   muodostava   
käyttöolosuhde   on   toinen   kuin   vakuutuksenantajalle   
vakuutushakemuksessa   esitetty.   
  

5.1.3   Vaaratilanteen   katsotaan   erityisesti   lisääntyvän,   jos   
alus   luovutetaan   korvausta   vastaan   (vuokrataan)   
ulkopuoliselle   henkilölle.   
  

5.2   Vakuutuksenottajan   vastuut   
  

5.2.1   Vakuutushakemuksen   jättämisen   jälkeen   
vakuutuksen   hakija   ei   saa   ilman   vakuutuksenantajan   
etukäteislupaa   muuttaa   käyttöolosuhteita   vaaratilanteiden   
syntymisen   todennäköisyyttä   (riskitasoa)   lisäävästi   tai   
päästää   ulkopuolisia   lisäämään   vaaratilanteiden   
todennäköisyyttä.   
  

5.2.2   Jos   vakuutuksenottaja   havaitsee   jälkeenpäin   
syyllistyneensä   ilman   etukäteen   myönnettyä   lupaa   
vaaratilanteiden   todennäköisyyttä   lisääviin   toimiin,   tai   
mahdollistanut   riskitasoa   kasvattavat   toimet,   on   hänen   
ehdottomasti   ilmoitettava   asiasta   viivytyksettä   
vakuutuksenantajalle.   
  

5.2.3   Jos   vakuutuksenottaja   havaitsee   
vakuutushakemuksensa   jättämisen   jälkeen   tahdostaan   
riippumattoman   tai   tahtonsa   vastaisen   vaaratilanteiden   
todennäköisyyttä   (riskitasoa)   lisäävän   seikan,   on   hänen   
viivytyksettä   asian   tultua   tietoonsa   ilmoitettava   asia   
vakuutuksenantajalle.   
  

5.3   Vakuutuksenantajan   oikeus   irtisanoa   vakuutus   tai   
muuttaa   vakuutuksen   ehtoja   
  

5.3.1   Vakuutuksenantajan   oikeus   irtisanoa   
vakuutussopimus   
  

Jos   vakuutuksenottaja   laiminlyö   kohdan   5.2.1   mukaiset   
velvollisuutensa,   on   vakuutuksenantaja   oikeutettu   
irtisanomaan   vakuutussopimuksen   kuukauden   
irtisanomisajalla.   Vakuutuksenantaja   ei   tällöin   kuitenkaan   
voi   irtisanoa   vakuutussopimusta,   jos   vakuutuksenottaja   
kykenee   todistamaan,   ettei   omasta   syystään   ole   antanut   
väärää   tai   puutteellista   tietoa.   
  

Jos   vakuutuksenantaja   havaitsee   kohtien   5.2.2   tai   5.2.3   
mukaisen   vaaran   lisääntymisen,   vakuutuksenantaja   on   
oikeutettu   irtisanomaan   vakuutussopimuksen   kuukauden   
irtisanomisajalla.   
  

5.3.2   Vakuutusehtojen   muutos   
  

Vakuutussopimuksen   irtisanomisen   sijaan   
vakuutuksenantaja   voi   muuttaa   vaaran   lisääntymistä  
(riskitasoa)   kasvattavan   seikan   ilmettyä   vakuutusehtoja   
liiketoimintaperiaatteidensa   mukaisesti   joko   vaatimalla   

korotettua   vakuutusmaksua   tai   sulkemalla   vaaran   
lisääntymistä   (riskitasoa)   kasvattaneet   olosuhteet   
vakuutuksen   korvausvelvoitteen   ulkopuolelle.   
Vakuutuksenottaja   voi   ilman   irtisanomisaikaa   halutessaan   
irtisanoa   vakuutussopimuksen   kirjallisella   ilmoituksella   
kuukauden   sisällä   saamastaan   vakuutusehtojen   
muutosilmoituksesta.     
  

Vakuutuksenantajan   on   vakuutusehtojen   
muutosilmoituksessaan   ilmoitettava   vakuutuksenottajalle   
mainitusta   vakuutuksen   irtisanomisoikeudesta.   
  

5.4   Vakuutuksenantajan   irtisanomis-   ja   muutosoikeuden   
rajoitus   
  

Vakuutuksenantajan   kohdan   5.3.1   mukainen   sopimuksen   
irtisanomisoikeus   ja   kohdan   5.3.2   mukainen   
vakuutusehtojen   muutosoikeus   raukeaa,   jos   
vakuutuksenantaja   ei   kuukauden   kuluessa   siitä,   kun   se   
on   saanut   tiedon   vaaratilanteiden   
syntymistodennäköisyyttä   (riskitasoa)   lisäävästä   seikasta,   
ole   käyttänyt   ao.   oikeuttaan,   tai   jos   vakuutuskohteen   
sopimuksenmukaiset   olosuhteet/riskit   on   palautettu   
alkuperäiselle   tasolleen   ennen   kohdan   5.3.1   ja   5.3.2   
mukaisten   oikeuksien   käyttämistä.   
  

5.5   Korvausvelvollisuuden   raukeaminen   kohonneen   riskin   
perusteella   
  

Jos   kohonneen   riskin   jälkeen   syntyy   korvattava   vahinko,   
ei   vakuutuksenantaja   ole   korvausvelvollinen,   jos   
vakuutuksenottaja   on   syyllistynyt   kohdan   5.2.1   mukaisten   
velvollisuuksiensa   tahalliseen   laiminlyöntiin.   Jos   
vakuutuksenottaja   on   syyllistynyt   velvollisuuksiensa   
laiminlyöntiin   lievää   suurempaa   huolimattomuuttaan,   on   
vakuutuksenantaja   oikeutettu   pienentämään   korvaustaan   
laiminlyönnin   vakavuuden   suhteessa.     
  

5.6   Jos   kohtien   5.2.2   tai   5.2.3   mukaisen   vaaran   
lisääntyessä   (riskin   kasvaessa),   ja   vakuutuksenottajan   
syyllistyttyä   tahallisesti   ao.   ilmoitusvelvollisuutensa   
laiminlyöntiin,   syntyy   korvattava   vahinko,   ei   
vakuutuksenantaja   ole   korvausvelvollinen,   jos   vahinko   on   
tapahtunut   yli   kuukausi   sen   jälkeen,   kun   
vakuutuksenottajan   tekemän   riskitasonmuutosilmoituksen   
olisi   pitänyt   tulla   vakuutuksenantajalle.   Jos   
vakuutuksenottaja   on   syyllistynyt   vähäistä   suurempaan   
huolimattomuuteen   ao.   ilmoitusvelvollisuutensa   
laiminlyönnistä,   sovelletaan   kohtaa   5.5.   
  

5.7   Vakuutuksenantaja   on   kuitenkin   korvausvelvollinen,   
jos   
  

5.7.1   vakuutuksenottaja   kykenee   todistamaan,   ettei   
vaaran   lisääntymisen   (riskitason   kasvamisen)   mukainen   
olosuhde   ole   ollut   syntyneen   vahingon   syynä   tai   muuta   
vahingonkorvaussumman   määrää;   tai   
  

5.7.2   kun   vahingon   sattuessa   vakuutuksenantajaa   sitova   
määräaika   vakuutuksen   irtisanomiseen   on   kulunut   eikä   
vakuutuksenottaja   ole   saanut   ao.   ilmoitusta   
vakuutussopimuksensa   irtisanomisesta.   
  
  

6.   VAKUUTUSSOPIMUKSEN   VOIMAANTULO,   
VAKUUTUSMAKSUT   
  

6.1   Vakuutus   astuu   voimaan   vakuutuskirjaan   merkittynä   
ajankohtana   edellyttäen,   että   vakuutuksenottaja   maksaa   
vakuutusmaksun   tai,   mikäli   vakuutusmaksu   on   sovittu  



maksettavaksi   erissä,   ensimmäisen   maksuerän   laskuun   
merkittyyn   eräpäivään   mennessä.   
  

6.2   Vakuutussopimus   on   voimassa   vakuutuskirjaan   
merkityn   vakuutuskauden.     
  

6.3   Vakuutusmaksun   suoritus   ja   maksusuorituksen   (erä   
tai   kertasumma)   myöhästymisen   seuraukset   
  

6.3.1   Vakuutusmaksun   eräpäivä   
  

Sopimuksen   mukainen   ensimmäinen   vakuutusmaksuerä   
erääntyy   laskun   eräpäivänä.   
Jos   vuosimaksu   on   sovittu   jaettavaksi   eriin,   on   
vuosimaksun   ensimmäinen   erä   maksettava   
ensimmäisenä   eräpäivänä.   
  

6.3.2   Viivästetty   vakuutussuojan   alkaminen   
  

Jollei   vakuutuksenottaja   maksa   sopimuksen   mukaista   
ensimmäistä   vakuutusmaksuerää   tai   kertasuoritusmaksua   
ajallaan   eräpäivään   mennessä,   vaan   vasta   myöhemmin,   
siirtyy   vakuutussuoja   alkamaan   vasta   maksusuorituksen   
tapahduttua.     
  

6.3.3   Vakuutussopimuksen   irtisanominen   
  

Jos   vakuutusmaksu   on   sovittu   maksettavaksi   erissä,   eikä   
vakuutuksenottaja   maksa   sopimuksen   mukaista   muuta   
kuin   ensimmäistä   maksuerää   sovittuun   eräpäivään   
mennessä,   voi   vakuutuksenantaja   irtisanoa   
vakuutussopimuksen   raukeamaan   14   päivän   
irtisanomisajalla   irtisanomisilmoituksen   lähettämisestä   
lukien.     
  

6.4   Myöhästyneen   vakuutusmaksun   suoritus   /   seuraavat   
vakuutusmaksuerät   ja   seuraavan   vakuutuskauden   maksu   
  

6.4.1   Maksuerien   erääntyminen   
  

Jatkoerien   ja   seuraavan   vakuutuskauden   maksut   
erääntyvät   sovittuina   eräpäivinä.   
  

6.4.2   Viivästysseuraamukset   
  

Jollei   vakuutuksenottaja   maksa   jatkoeriä   ajallaan,   niille   
määrätään   viivästyskorko   ja   laskutuslisä.   Lisäksi   
vakuutuksenottaja   on   velvollinen   maksamaan   muut   
viivästyskulut.  
  

Viivästys   tapauksessa   vakuutuksenantajalla   on   oikeus   
eräännyttää   kaikki   maksuerät   välittömästi.   
  

6.4.3   Viivästyslasku   
  

Jollei   vakuutuksenottaja   maksa   jatkoeriä   ajallaan,   
vakuutuksenantaja   lähettää   vakuutuksenottajalle   
maksullisen,   kirjallisen   viivästyslaskun,   joka   erääntyy   
välittömästi.     
  

6.4.4   Vakuutusturvan   katkeaminen   
  

Jollei   vakuutuksenottaja   maksa   viivästyslaskua   
välittömästi,   vakuutuksen   voimassaolo   katkeaa   14   päivän   
kuluttua   viivästyslaskun   lähettämisestä   edellyttäen,   että   
vakuutuksenottajaa   on   viivästyslaskussa   informoitu   ko.   
maksun   maksamatta   jättämisen   seurauksista.   
  
  
  
  

7.   VAKUUTUSTURVAN   RAJOITUKSET  
  

Vakuutus   ei   kata:   
  

7.1   Sään   tai   luonnonilmiöiden   vaikutuksista   tai   
kulumisesta   (pakkasesta,   jäätymisestä,   jäähdytysnesteen   
jäätymisestä,   auringonsäteistä,   helteestä,   vesi-   tai   
lumisateesta,   ruostumisesta,   hapettumisesta,   
kavitaatiosta,   korroosiosta,   osmoosista,   vanhenemisesta,   
hankautumisesta,   kolhiutumisesta ,    mätänemisestä   jne.)   
johtuvia   tai   tavanomaisesta   kulumisesta   johtuvia   vaurioita   
tai   vahinkoja.   
  

7.2   Hukkaamisesta   tai   laidan   yli   putoamisesta   johtuvia   
esine-   tai   varustevahinkoja,   irralleen   tai   esille   jätettyjen   
esineiden   tai   varusteiden   varkaustapauksia   
lukitsemattomista   veneenosista.   
  

7.3   Vahinkoa   tai   omaisuuden   menetystä,   jonka   
tapahtuma-aikaa,   -paikkaa   tai   -tapahtumain   kulkua   ei   
voida   määritellä   riittävällä   tarkkuudella,   eikä   sellaista   
vahinkoa   tai   omaisuuden   menetystä,   josta   valmistaja,   
myyjä   tai   muu   taho   on   lain,   kaupanvastuun,    takuun,   
vakuutuksen   tai   muun   vastaavan   perusteen   nojalla   on   
vastuussa.   
  

7.4   Aluksen   moottorin   laiteosineen   (mukaan   lukien   
mahdollinen   vetolaite)   tai   moottorikäyttöisten   apulaitteiden   
tai   varusteiden   rikkoutumisia,   jotka   eivät   johdu   äkillisestä   
ja   ennalta-arvaamattomasta   ulkopuolisesta   syystä.   
  

7.5     Vahinkoa,   joka   aiheutuu   vuotavasta   tai   
tukkeutuneesta   vedenotto-   tai   poistoletkusta.   
  

7.6    Jäähdytysjärjestelmän   nestevuodosta   tai   muusta   
toimintahäiriöstä   aiheutunutta   vahinkoa.   
  

7.7   Perämoottorivarkauksia,   kun   omaisuutta   ei   ole   lukittu,   
pultattu   tai   suojattu   kohdan   11.1.10   mukaisesti.   
  

7.8   Sodan   tai   sotaa   vastaavien   olosuhteiden,   miinojen,   
torpedojen,   pommien   tai   muiden   aseiden,   terrorismin   tai   
poliittisten   väkivaltaisuuksien   aiheuttamia   vahinkoja.   
  

7.8   Aseina   käytettyjen   kemiallisten,   biologisten   tai   
biokemiallisten   aineiden   sekä   sähkömagneettisten   
kenttien   aiheuttamia   vahinkoja   riippumatta   muista   asiaan   
vaikuttavista   syistä,   kuten   atomivoimasta   tai   muunlaisesta   
ionisoivasta   säteilystä   aiheutuneita   vahinkoja.   
  

7.9   Vahinkoa,   joka   aiheutuu   oikosulusta,   ylijännitteestä   tai   
alijännitteestä   sähköasennuksessa   ja   
maasähköjärjestelmän   virheellisestä   toiminnasta   
aiheutuvia   vahinkoja.   
  

7.10   Välillisiä   vahinkoja   (kuten   korjausta   seuraavaa   
mahdollista   arvon   alenemista,   sävyeroa,   kilpailukyvyn   
heikkenemistä   jne.)   
  

7.11   Vakuutetun   veneen   varkautta   trailerilla,   jota   ei   oltu   
lukittu   hinauksen   estävällä   liitinlukolla,   lukitusholkilla,   
pyörälukolla   tai   vastaavalla   lukitusjärjestelmällä   
ehtokohdan   3.1.3   mukaisesti.   
  

7.12   Moottorivenekilpailussa   ja   kilpailuihin   liittyvissä   
harjoituksissa   sattuneita   vahinkoja.   
  

7.13   Palon   ja   räjähdyksen   aiheuttamia   vahinkoja,   jos   ne   
ovat   aiheutuneet   asianmukaisten   sammuttimien   
puutteesta.   
  



7.14   Jos   vahinko   on   tapahtunut   kun   veneen   päällikkönä   
on   ollut   henkilö,   jolla   ei   ole   vesiliikennelain   mukaista   
kelpoisuutta   taikka   venettä   ei   muutoin   ollut   miehitetty   
meriturvallisuuden   ylläpitämisen   vaatimalla   tavalla.   
  

7.15   Vakuutus   ei   ole   voimassa,   jos   vene   vuokrataan   
(chartertoiminta)   eteenpäin   päällikön   kanssa   tai   ilman,   
ellei   tästä   ole   nimenomaisesti    vakuutuskirjassa    sovittu.   
  

7.16   Jos   vakuutuksenottaja   aiheuttaa   vahingon   tahallaan.   
Jos   vahinko   johtuu   vakuutuksenottajan   törkeästä   tai   
vähäistä   suuremmasta   huolimattomuudesta,   on   
vakuutuksenantaja   oikeutettu   pienentämään   korvaustaan   
laiminlyönnin   vakavuuden   suhteessa   (vahingon   
aiheuttamisvastuu).   
  

7.17   Uppoamista,   joka   johtuu   siitä,   että   kun   veneessä   ei   
ole   ollut   asianmukaista,   veneen   kokoon   nähden   sopivaa   
ja   toimivaa   automaattista   pilssipumppua.   
  

7.18   Vahinkoa,   joka   on   sattunut   veneelle,   joka   kuuluu   
huvivenedirektiivin   (2013/53/EU)   soveltamisalaan,   mutta   
joka   ei   täytä   sanotussa   direktiivissä   asetettuja   
vaatimuksia.     
  

7.19   Esteettisistä   syistä   johtuvia   korjauksia   (esim.   
uudelleenmaalausta   ja   teippausta),   vaikka   ne   olisivat   
seurausta   muutoin   korvattavasta   vakuutustapahtumasta   
tai   vakuutustapahtuman   johdosta   tehtävistä   korjauksista.   
  

7.20   Kuljetus-,   asennus-,   korjaus-,   nosto-,   ja   
säilytyspalvelun   suorittajan   käsittelyssä   tapahtunutta  
vahinkoa.   
  

7.21   Korjauksia,   jotka   on   tehty   ilman   vakuutuksenantajan   
etukäteistä   hyväksyntää.   
  

7.22   Veneen   alkuperäiseen   rakenteeseen   tai   
suunnitteluun   tehdyistä   muutoksista,   tai    valmistajan   
asettamat   rajat   teholtaan   tai   painoltaan   ylittävästä   
moottorista   aiheutuneita   vahinkoja.   
  

7.23   Veneen   turvalaitteiden   toimimattomuudesta   tai   
virheellisestä   toiminnasta   aiheutuneita    vahinkoja.   
  

7.24   Vahinkoja,   jotka   ovat   sattuneet   veneen   päällikön   tai   
veneen   navigointiin   tai   kulkuun   vaikuttaneen   miehistön   
jäsenen   ollessa   alkoholin,   huumausaineiden   tai   
toimintakykyyn   vaikuttavien   lääkkeiden   vaikutuksen   
alainen.     
    
7.25   Valmistus-,   materiaali-,   ja   suunnitteluvirheistä   
aiheutuneita   vahinkoja   eikä   puutteellisesta   huollosta,   
virheellisestä   asennuksesta,   ylikuormituksesta,   
ylikuumenemisesta,   väärästä   käytöstä   tai   liiallisesta   
rasituksesta   aiheutuneita   vahinkoja.   
  

7.26   Vahingonteosta,   kavalluksesta   tai   petoksesta   
aiheutunutta   vahinkoa   eikä   muustakaan   sellaisesta   
anastusrikoksesta   aiheutunutta   vahinkoa,   jonka   on   tehnyt   
vakuutuksenottajan   kanssa   samassa   taloudessa   asuva   tai   
vakuutuksenottajaan   sukulaissuhteessa   oleva   henkilö.   
  

7.28   Vahinkoja,   joihin   liittyy   vakuutuksenottajan   tai   venettä   
luvallisesti   käyttäneen   henkilön   ilkivaltaa.   
  

7.29   Viranomaisten   toimeenpanemasta   veneen   
haltuunotosta   tai   sen   aikana   sattuneista   vahingoista.   
  

7.30   Eläimen   aiheuttamaa   vahinkoa.   
  

8.   VAKUUTUSMÄÄRÄ   
  

8.1   Vakuutuskirjassa   sovitun   vakuutusmäärän   on   tarkoitus   
vastata   vakuutetun   veneen   (sisältäen   varusteet   ja   
lisäosat)   käypää   arvoa.   Veneen   tuhoutuessa   täysin   
maksettava   korvaussumma   on   suuruudeltaan   veneen   
käypä   arvo,   mutta   korkeintaan   vakuutussopimuksessa   
sovittu   vakuutusmäärä.   
  

8.2   Veneen   katsotaan   olevan   ylivakuutettu,   jos   sen   
vakuutusmäärä   on   merkittävästi   veneen   käypää   arvoa   
suurempi.   Ylivakuutuksen   tilanteessa   vakuutuksenantaja   
ei   ole   velvollinen   korvaamaan   enempää   kuin   aiheutuneen   
vahingon   määrän.   
  

8.3   Veneen   katsotaan   olevan   alivakuutettu,   jos   sen   
vakuutusmäärä   on   merkittävästi   veneen   käypää   arvoa   
pienempi.   Alivakuutuksen   tilanteessa   vakuutuksenantaja   
on   velvollinen   korvaamaan   veneelle   sattuneen   
vakuutustapahtuman   johdosta   vain   niin   suuren   osan   
vahingosta   kuin   vakuutusmäärän   ja   veneen   käyvän   arvon   
välinen   suhde   osoittaa.   
  

8.4   Jos   vene   on   vakuutettu   usealla   vakuutuksella   
(monivakuutus),   Yacht   -Poolin   vastuu   on   muihin   
vakuutuksenantajiin   nähden   toissijaista.   
  

8.5   Varusteiden   ja   veneen   osien   korvausmäärä   
työkustannuksineen   on   enintään   vakuutuskirjassa   kullekin   
varusteelle   määritelty   arvo.   Mikäli   varusteiden   arvoa   ei   ole   
erikseen   määritelty,   enimmäiskorvaus   yhdelle   purjeelle   on   
viisi   prosenttia   ja   kaikille   purjeille   on   viisitoista   prosenttia,   
mastolle   takiloineen   ja   purjeineen   kaksikymmentäviisi   
prosenttia,   mastolle   yksinään   viisitoista   prosenttia,   veneen   
moottorille   apulaitteineen   kaksikymmentä   prosenttia   
(kahden   moottorin   tapauksessa    kymmenen   prosenttia   
moottoria   kohti),   veneen   vetolaitteelle   ja   potkurille   
viisitoista   (kahden   vetolaitteen   tapauksessa   seitsemän   ja   
puoli   prosenttia   vetolaitetta   kohti),   veneen   rungolle   
kaksikymmentä   prosenttia,   peräsimelle   seitsemän   ja   puoli   
prosenttia,   sähkölaitteille   sekä   tarvikkeille   kymmenen   
prosenttia   veneen   vakuutusmäärästä.  
Edellä   määritellyt   enimmäiskorvauksen   sisältävät   
työkustannukset.   
  

8.6   Jos   arvioidut   korjaus-   ja/tai   uusien   varusteiden   ja   
osien   hankintakustannukset   ovat   yhteenlaskettuna   yli   
viisikymmentä   prosenttia   veneen   käyvästä   arvosta,   
vakuutuksenantajalla   on   oikeus   lunastaa   vene   sen   
käypään   arvoon,   kuitenkin   korkeintaan   vakuutusmäärällä.   
  

9.   OMAVASTUU   
  

Vakuutussopimukseen   merkitty   omavastuu   on   voimassa   
kaikissa   korvaustapauksissa.   
  

Omavastuuta   ei   sovelleta   jos   vene   ja   moottori   varastetaan   
lukitusta   säilytyshallista.     
  

Vakuutusehtojen   kohta   3.3.   sisältää   erillisen   määräyksen   
omavastuusta   liittyen   purjehduskilpailutoiminnassa   
sattuneisiin   vahinkoihin.   
  

Vakuutuksenantaja   voi   alentaa   korvausta   
vakuutuksenottajalta   tai   häneen   rinnastettavalta  
henkilöltä,   joka   on   laiminlyönyt   vakuutuksen   
suojeluohjeiden   noudattamisen.   Suojeluohjeet   ovat   
näiden   ehtojen   kohdassa   11   
  
  
  



10.   VAKUUTUSKORVAUSVAATIMUKSET   JA   -MAKSUT   
  

10.1   Korvaussumma   maksetaan   vakuutussopimukseen   
merkittynä   valuuttana   ja   viimeistään   30   päivän   kuluttua   
vahingon   syntymiseen   johtaneiden   tapahtumien   ja   
vastuiden   lopullisen   varmistamisen   sekä   vahingon   
laajuuden   ja   korvaussumman   suuruuden   määrittämisen   
jälkeen.   Varkaustapauksissa   vakuutuksenantajalla   on   
vahinkoilmoituksen   tekemisen   jälkeen    oikeus   käyttää   
omiin   tutkimuksiinsa   aikaa   korkeintaan   kaksi   kuukautta   
ennen   kuin   päätös   korvauksen   maksamisesta   tehdään.   
  

10.2   Jollei   vakuutusselvitys   ole   valmistunut   kahden   
kuukauden   kuluessa   vahinkoilmoituksen   saapumisen   
jälkeen,   on   vakuutuksenottaja   oikeutettu   saamaan   
osakorvauksen,   joka   vastaa   vakuutuskorvauksen   
arvioitua   vähimmäismäärää   edellyttäen,   että   selvitys   ei   
ole   kesken   vakuutuksenottajasta   johtuvasta   syystä.   
  

10.3   Jos   vahinko   on   johtanut   viranomaistutkimuksiin   
vakuutuksenottajan,   aluksen   päällikön   tai   jonkun   
matkustajan   syyllisyydestä   tapahtuneeseen,   on   
vakuutuksenantaja   oikeutettu   kieltäytymään   
vakuutuskorvausten   maksamisesta   tutkimusten   ollessa   
kesken.   
  

10.4   Veneen   tuhoutuessa   täydellisesti   varusteineen   ja   
lisäosineen   on   suurin   maksettava   korvaussumma   
sopimuksessa   määritelty   enimmäiskorvaussumma.   
  

10.5   Vakuutuksenantaja   korvaa   yksittäisten   osien   vauriot   
siten,   että   vauriot   on   ensin   pyrittävä   korjaamaan,   ja   jos   
tämä   on   mahdotonta,   vakuutuksenantajan   valinnan  
mukaan   osa   korvataan   joko   uudella   tai   kunnostetulla   
osalla.   Vakuutuksenantajalla   on   oikeus   määrätä   veneen   ja   
sen   osien   korjauspaikka,   ja   osien   hankintapaikka.   Mikäli   
vakuutuksenottaja   haluaa   käyttää   kalliimpaa   osaa,   
kalliimpaa   korjauspaikkaa   tai   kalliimpaa   
korjausmenetelmää   kuin   minkä   vakuutuksenantaja   
hyväksyy,   vakuutuksenottaja   on   velvollinen   maksamaan   
osan   hankintahinnan   ja/tai   korjauskustannuksen   
erotuksen   itse.     
  

10.6   Edellisten   kohtien   (10.4   ja   10.5)   perusteella   
maksettavista   korvaussummista   vähennetään   korvattavan   
osan   jäännösarvo,   mikäli   osaa   ei   toimiteta   
vakuutuksenantajalle.   
  

10.7   Vakuutuksenantajalle   siirtyy   kaikissa   tilanteissa   
vakuutetun   oikeus   vaatia   korvausta   kolmannelta   
maksamansa   vakuutuskorvauksen   määrään   saakka   
vakuutussopimuslain   75   §:ssä   asetettujen   edellytysten   
sitä   rajoittamatta.   

  
10.8   Arvonlisäveron   määrä   vähennetään   
vakuutuskorvauksesta   jos   vakuutuksenottaja   on   
arvonlisävelvollinen.   

  
11.   SUOJELUOHJEET   JA   VELVOITTEET   

  
11.1   Hyvää   merimiestapaa   ja   huolellisuutta   kannattaa   
aina   noudattaa.   Tätä   varten   olemme   laatineet   
suojeluohjeita   ja   velvoitteita.   
Jos   vahinko   johtuu   siitä,   että   olet   ollut   varomaton   etkä   ole   
noudattanut   näitä   suojeluohjeita   ja   velvoitteita,   olet   ottanut   
tietoisen   riskin   tai   tahallisesti   aiheuttanut   vahingon,   
käsitellään   asia   tapauskohtaisesti   ja   korvausta   saatetaan   
alentaa   tai   se   voidaan   evätä   kokonaan.   Sama   koskee   
vastuuvakuutusta.   
  

Suojeluohjeiden   laiminlyönti   voi   aiheuttaa   sen,   että   
korvausta   ei   makseta   tai,   että   sen   määrää   alennetaan.   
Yleisesti   korvauksen   alentaminen   on   vähintään   25%   
korvauksesta.   Jos   todetaan   tahallisuutta   tai   suurempaa   
huolimattomuutta   voi   se   kuitenkin   olla   enemmän   tai   
korvaus   voidaan   evätä   kokonaan.   
Nämä   ohjeet   pätevät   myös   henkilöihin,   jotka   ovat   
suostumuksellasi   vastuussa   vakuutetusta   veneestä   tai   
valvovat   sitä.   
  

11.1.2   Vakuutuksenottajan   tulee   jatkuvasti   pitää   vene   
kaikkine   laitteineen   ja   varusteineen   merikelpoisessa   
kunnossa   sekä   varmistaa,   että   veneen   miehistöllä   on   lain   
vaatima   kelpoisuus   tehtäviinsä   ja   valmiudet   toimia   
jokaisessa   esille   tulevassa   tilanteessa.   
  

11.1.3   Vene   tulee   kiinnittää   huolellisesti   veneen   kokoon  
nähden   sopivilla   köysillä   veneelle   sopivaan   laituriin   tai   
poijuun   hyvää   merimiestapaa   noudattaen   ja   varautuen   
mahdollisiin   vedenkorkeuden   muutoksiin,   tuulensuunnan   
muutoksiin,   tuulen   voimistumiseen,   merenkäyntiin   ja   
muun   vesiliikenteen   aiheuttamaan   aallokkoon.     
Poijuun   kiinnittyminen   on   aina   varmistettava   
ylimääräisellä   riittävän   vahvalla   varmistusköydellä.  
Kiinnitysköysissä   on   käytettävä   veneen   kokoon   
ja   olosuhteisiin   nähden   sopivia   joustimia   sekä   
hankaussuojia.   Veneen   kyljet   on   suojattava   veneen   
kokoon   ja   olosuhteisiin   nähden   riittävän   
suurilla   lepuuttajilla.     
  

11.1.4   Ankkuroitua   venettä   tulee   valvoa   erityisen   
huolellisesti   ottaen   huomioon   vedenkorkeuden   muutokset,   
tuulensuunnan   muutokset,   tuulen   voimistuminen,   
merenkäynti   ja   muun   vesiliikenteen   aiheuttama   aallokko.     
  

11.1.5    Purjeet   tulee   pakata   ja   sitoa   huolellisesti.   
  

11.1.6   Venettä   tankattaessa   moottori-   ja   tankkitilat   tulee   
tuulettaa   huolella.   
  

11.1.7   Tulta   ei   saa   jättää   valvomatta   
  

11.1.8   Veneessä   tai   sen   lähettyvillä   tehtävissä   
palovaarallisissa   töissä   tulee   noudattaa   voimassa   olevia   
tulitöiden   suojeluohjeita   
  

11.1.9   Veneen   kuljetukseen,   säilytykseen   ja   
vesillelaskuun   käytettävän   trailerin   tulee   olla   veneen   
painoon,   pituuteen   ja   muotoon   sopiva.   Traileri   on   lukittava   
asianmukaisella   kitalukolla   tai   ketjulla.   
  

11.1.10   Ulkoperämoottori   on   lukittava   varkauden   varalta   
ja   varmistettava   veteen   putoamisen   varalta.   Riittäväksi   
suojaukseksi   katsotaan   venevalmistajan   asennusohjeiden   
mukaisten   kiinnitysruuvien   läpipulttaus   tai   
tyyppihyväksytyn   lukon   käyttö.     
  

11.1.11   Vakuutettua   venettä,   moottoria   ja   laitteita   tulee   
huoltaa   ja   käyttää   valmistajan   ohjeiden   mukaisesti.   
  

11.1.12   Veneen   talvisäilytys   tulee   järjestää   siihen   
soveltuvassa   paikassa.   Vene   tulee   suojata,   tukea   ja   
kiinnittää   säilytyksen   ajaksi   niin   hyvin,   että   se   kestää   
säilytyksen   aikaiset,   muun   muassa   tuulesta,   lumesta   ja   
jäästä   mahdollisesti   aiheutuvat   rasitukset.   Venettä   tulee   
valvoa   tarpeen   mukaan.   
  

11.1.13   Venettä   tulee   ajaa   vain   sille   sopivilla   reiteillä   ja   
väylillä   noudattaen   hyvää   merimiestapaa,   meriteiden   
sääntöjä,   sisävesisääntöjä,   vesiliikennelakia   sekä   väylällä   
tai   reitillä   olevia   liikennemerkkejä   ja   opasteita.  



  
11.1.14   Vene   tulee   tarkastaa   vesillelaskun   yhteydessä   
vuotojen   varalta   ja   pilssipumpun   toiminta   tarkastaa   
säännöllisesti.   
  

11.1.15   Vene   tulee   pitää   tyhjänä   vedestä,   lumesta   ja   
jäästä.   
  

11.1.16   Venettä   ei   saa   kuljettaa   päihteiden   vaikutuksen   
alaisena,   väsyneenä,   sairaana   tai   toimintakykyyn  
vaikuttavien   lääkkeiden   vaikutuksen   alaisena.   
  

11.1.17   Navigoinnissa   on   käytettävä   sopivaa   
karttapohjaa.   
  

11.1.18   Venettä   tulee   kuljettaa   turvallisesti   vauhdin,   
tähystyksen,   näkyvyyden,   sään   sekä   muun   liikenteen   
huomioon   ottaen.   
  

11.1.19   Veneen   päällikön   on   huolehdittava   siitä,   että   
veneessä   on   vallitseviin   olosuhteisiin   nähden   riittävä   ja   
pätevä   miehitys.   
  

11.2   Vahinkotapauksen   jälkeinen   toiminta;   
Vakuutuksenottajan   toimintavelvollisuudet   
Vakuutuksenottajan   on:   
  

11.2.1   Ilmoitettava   viivytyksettä   vahingosta   
vakuutuksenantajalle   ja   noudatettava   tältä   saamiaan   
ohjeita.     
  

11.2.2   Pidättäydyttävä   alkoholin   ja   muiden   päihteiden   
käyttämisestä   vahingon   tapahduttua   kunnes   pelastustyöt   
ovat   päättyneet   ja   vahingon   mahdollinen   
viranomaisselvittely   on   suoritettu.   
  

11.2.3   Annettava   vakuutuksenantajalle   ennen   vaurion   
korjaamista   sekä   valtuutus   että   mahdollisuus   nähdä   ja   
määritellä   vahingon   syy,   laatu   ja   laajuus   sekä   avustaa   
vakuutuksenantajaa   vahingon   syyn,   laadun,   laajuuden   ja   
korvausvelvoitteen   suuruuden   määrittelyssä.   
  

11.2.4   Toimittaa   vakuutuksenantajalle   tämän   vaatimat   
tiedot   kirjallisina   ja   toimittaa   vaaditut   liiteasiakirjat   (kuitit   
jne.)   sikäli   kuin   se   huolellisesti   toimien   on   mahdollista.   
  

11.2.5   Noudattaa   pelastamisvelvollisuutta.   Pyrkiä   kaikin   
tavoin   estämään   ja   välttämään   uhkaavaa   vaaraa,   joka   
saattaa   johtaa   vahingon   syntymiseen.     
Rajoittaa   syntynyttä   vahinkoa   kaikin   keinoin   ja   estää   
lisävahinkojen   syntyminen.   
  

11.2.6   Toimittaa   vakuutuksenantajalle   seuraavat   tiedot:   
-   Kirjallinen   selvitys   vahingon   syntymistavasta,   -syistä   ja   
syntyneistä   vaurioista   
-   Kaaviokuva   vahingosta   sekä   kirjallinen   selvitys   
tapahtumien   kulusta     
-   Vahinkotapahtumaan   liittyvien   henkilöiden   nimi-   ja   
yhteystiedot   
-   Todistajien   nimi-   ja   yhteystiedot   
-   Onnettomuusilmoituksen   vastaanottaneen   poliisi-   tai     
viranomaistahon   yhteys-   ja   asiakirjatunnustiedot   
-   Maksuasiakirjat,   esim.   alkuperäiset   kuitit   
-   Laskelma   vahingon   kokonaiskustannuksista   
  

11.2.7   Törmäystapauksissa   vakuutuksenottajan   on   lisäksi   
toimitettava   vakuutuksenantajalle:   
-   Yhdessä   törmäysosapuolen   /   -osapuolten   
kanssa   laadittu   kirjallinen   tapahtumakertomus   ja   kuvaus   
eri   osapuolten   vaurioista   
-   Osapuolten   nimi-   ja   yhteystiedot   sekä  

kirjallisena   mahdollinen   vastuun   myöntävä   todistus   
-   Asiakirja,   jolla   vakuutuksenottaja   luovuttaa     
törmäyksen   toiselle   osapuolelle   esitettävien   
takautumisvaateiden   esitysoikeuden     
vakuutuksenantajalle   (ns.   regressioikeus)   
  

11.2.8   Kuljetusvahingoissa   on   kohdassa   11.2.6   lisäksi   
toimitettava:   
-   Kuljetusasiakirjat   (kuormakirjan   alkuperäiskappale,   
  lastauspaperit   tms.)   
-   Asiakirja,   jolla   vakuutuksenottaja   luovuttaa     
kuljetusyhtiölle   esitettävien   takautumisvaateiden   
esitysoikeuden   vakuutuksenantajalle   
-   Kuljetusliikkeen,   jonka   hallussa   vakuutuskohde   oli     
vahingon   sattuessa,   seuraavat   asiakirjat:   

-   Rautatiekuljetuksen   asiakirjat   
-   Maantiekuljetuksen   suorittaneen     
kuljettajan   sekä   kuljetusyhtiön   selvitykset   
vahingosta   

  
11.2.9   Vahingon   (tulipalo,   räjähdys,   murtovarkaus   tai   muu   
varkaus)   sattuessa   ulkomailla   vakuutuksenottajan   on   
ilmoitettava   tapahtumasta   paikallisille   poliisi-   ja   
satamaviranomaisille   ja   toimitettava   vakuutuksenantajalle   
sekä   oman   asuinpaikkansa   poliisille   ao.   viranomaisten   
selvitys   vaurioitetusta   tai   varastetusta   omaisuudesta.   
  

11.2.10   Varkaus-   tulipalo-   ja   katoamistapauksissa   
vakuutuksenottajan   on   näytettävä   toteen,   että   menetetty   
esine   on   ollut   hänen   hallussaan   välittömästi   ennen   
vakuutustapahtumaa.   
  

11.2.11   Vahingoittuneiden   vakuutuskohteiden   myynti   
eteenpäin   on   sallittu   ainoastaan   vahingonkorvausvaateen   
hyväksymisen   jälkeen   ja   vain   vakuutuksenantajan   
nimenomaisella   suostumuksella.   
  

11.2.12   Jos   korvausvaateeseen   kuuluu   kolmannen   
osapuolen   aiheuttamien   vahinkojen   korvaaminen,   on   ne   
yksilöitävä,   ja   vaateeseen   on   liitettävä   kaikki   
asiaankuuluvat   asiakirjat   sekä   kolmansille   osapuolille   
esitettävien   takautumisvaateiden   siirtoasiakirjat.   
  

11.2.13   Vakuutuksenottaja   ei   ole   oikeutettu   nostamaan   
syytettä   kolmatta   osapuolta   vastaan   ilman   
vakuutuksenantajan   lupaa,   jos   syytteellä   on   vaikutus   
vakuutuksenantajan   oikeuksiin   tai   velvollisuuksiin.   Jos   
vakuutuksenottaja   joutuu   vastaavien   syytetoimien   
kohteeksi,   on   asiasta   viivytyksettä   ilmoitettava   
vakuutuksenantajalle.   
  
  

12.   VELVOITTEIDEN   LAIMINLYÖNNISTÄ   KOITUVAT   
OIKEUSSEURAAMUKSET   
  

Jos   sopimuksen   kohdan   11   mukaista   velvoitetta   on   rikottu   
tahallisesti,   menettää   vakuutuksenottaja   oikeutensa   
vakuutuskorvaukseen.   Jos   sopimusvelvoitetta   on   rikottu   
vähäistä   suuremman   huolimattomuuden   seurauksena,   
vakuutuksenantaja   on   oikeutettu   pienentämään   
korvaussummaa   rikkomuksen   vakavuuden   suhteessa.     
  

Tiedonanto-   tai   selvitysvelvollisuuden   (kohta   11.2)   
rikkomus,   jonka   oikeudellisista   seurauksista   
vakuutuksenantaja   on   vakuutuksenottajalle   kirjallisesti   
ilmoittanut,   voi   johtaa   vakuutussuojan   täydelliseen   tai   
osittaiseen   menetykseen   vahinkotapauksen   jälkeen.   
Jos   vakuutuksenottaja   kykenee   todistamaan,   ettei   ole   
rikkomuksessaan   syyllistynyt   tahallisuuteen   tai   vähäistä   
suurempaan   huolimattomuuteen,   vakuutussuoja   säilyy   
muuttumattomana.   



  
Jos   vakuutuksenottaja   antaa   vakuutustapahtumasta   
vilpillisesti   vääriä   tai   puutteellisia   tietoja,   maksettavaa   
korvausta   voidaan   alentaa   tai   se   voidaan   kokonaan   
evätä.   
  
  

13.   KOLMANTEEN   OSAPUOLEEN   LIITTYVÄT   
OIKEUDET   
  

Vakuutuksenottaja   voi   ulottaa   tai   pantata   tämän   
vakuutussopimuksen   oikeudet   tai   korvaukset   kolmansille   
osapuolille   ainoastaan   vakuutuksenantajan   erillisellä   
suostumuksella.   
  

14.   VESIKULKUNEUVON   LUOVUTUS   TAI   MYYNTI   
UUDELLE   OMISTAJALLE   
  

14.1   Jos   vakuutuksenottaja   myy   tai   muutoin   luovuttaa   
vakuutuskohteen   eteenpäin,   vaihtuu   omistusoikeuden   
siirtyessä   uusi   omistaja   vakuutuksenottajaksi   
vakuutussopimuksen   jäljellä   olevaksi   voimassaoloajaksi   
sopimuksessa   määriteltyine   oikeuksineen   ja   
velvollisuuksineen.   
  

Sekä   vakuutuskohteen   myyjä   /   luovuttaja   että   uusi   
omistaja   ovat   yhteisesti   vastuussa   vakuutuksen   
voimassaoloajan   loppuun   kohdistuvista   
vakuutusmaksuista.   
  

14.2   Vakuutuksenantajalla   on   vakuutuskohteen   
omistusoikeuden   muuttuessa   oikeus   irtisanoa  
vakuutussopimus   kuukauden   irtisanomisajalla   edellyttäen,   
että   ilmoitus   irtisanomisesta   lähetetään   kuukauden   sisällä   
omistusoikeuden   muutosilmoituksen   vastaanottamisesta.   
  

Vakuutuskohteen   uudella   omistajalla   on   oikeus   irtisanoa   
vakuutussopimus   heti   tai   kuluvan   vakuutuskauden   
päätteeksi;   irtisanomisilmoitus   on   tehtävä   kirjallisesti.   
  

Mainittu   irtisanomisilmoitus   on   tehtävä   kuukauden   
kuluessa   omistusoikeuden   siirtymisestä   -   tai   jollei   uudella  
omistajalla   ollut   tietoa   vakuutussopimuksen   
olemassaolosta   -   kuukauden   sisällä   saatuaan   tiedon   
vakuutussopimuksen   olemassaolosta.   Jos  
vakuutuskohteen   uusi   omistaja   irtisanoo   
vakuutussopimuksen,   on   vanha   omistaja   yksin   vastuussa   
vakuutuksen   voimassaoloaikana   erääntyvien   
vakuutusmaksujen   suorittamisesta.   
  

14.3   Vakuutuskohteen   omistusoikeuden   siirtymisestä   on   
joko   vanhan   tai   uuden   omistajan   viipymättä   ilmoitettava   
kirjallisesti   vakuutuksenantajalle.   
Jollei   ilmoitusta   vakuutuskohteen   omistusoikeuden   
siirtymisestä   ole   tehty,   ei   vakuutuksenantaja   ole   
velvollinen   maksamaan   vahingon   sattuessa   sopimuksen   
mukaisia   vakuutuskorvauksia.   
Vakuutus   on   voimassa,   jos   ilmoitus   omistusoikeuden   
siirtymisestä   on   vastaanotettu   ilmoitusvelvollisuusajan   
puitteissa   tai   todistettavasti   tullut   muutoin   
vakuutuksenantajan   tietoon,   tai   jos   vakuutuksenantaja   ei   
ole   vahingon   sattumisajankohtaan   mennessä   ja   
irtisanomisaikansa   puitteissa   käyttänyt   oikeuttaan   
vakuutussopimuksen   irtisanomiseen.   
  

15.   OSALLISUUS-   JA   ENSISIJAISUUSLAUSEKE   
  

15.1   Jos   vakuutuskirjaan   on   merkitty   useampi   kuin   yksi   
vakuutusyhtiö   vakuutuksenantajiksi,   maksavat   
vakuutuksenantajat   mahdolliset   vakuutuskorvaukset   
sopimuksen   osuusmerkintöjensä   suhteessa.   

  
15.2   Vakuutussopimuksen   ensisijainen   oikeus   toimia   on   
vakuutuksenantajana   sopimuksen   ensimmäisenä   
allekirjoittanut   yhtiö.   
  

15.3   Kohdan   15.2   mukaisen   ensisijaisen   toimijan   
päätökset   ovat   myös   muita   vakuutuksenantajia   sitovia.   
Em.   lausuma   on   sitova   myös   ensisijaista   
vakuutuksenantajaa   velvoittavissa   päätöksissä.   
  

16.   VAKUUTUSSOPIMUKSEN   VOIMASSAOLOAIKA   JA   
VOIMASSAOLON   PÄÄTTYMINEN   
  

16.1   Vakuutussopimuksen   voimassaoloaika   
  

Vakuutus   on   voimassa   vakuutuskirjassa   merkityn   ajan.   
  
  

16.2   Vakuutuksenottajalla   on   oikeus   irtisanoa   vakuutus   
milloin   tahansa   ilmoittamalla   siitä   kirjallisesti   
vakuutuksenantajalle.   Vakuutussopimus   päättyy   tällöin   
vakuutuksenottajan   ilmoittamana   ajankohtana   tai,   jos   hän   
ei   ole   sellaista   ilmoittanut,   kun   irtisanomisilmoitus   on   
lähetetty   vakuutuksenantajalle.   
  

17.   YACHT-POOL   FINLAND   OY:N   ASEMA   
  

17.1   Vakuutuksenantajan   tiedot   on   ilmoitettu   
vakuutuskirjassa.   Yacht-Pool   Finland   Oy   toimii   
vakuutuksenantajalta   saamansa   valtuutuksen   nojalla   ja   
Yacht-Pool   Finland   Oy:n   nimissä   suoritettu   toiminta   
tapahtuu   vakuutuksenantajan   lukuun.   Yacht-Pool   Finland   
Oy:n   toiminta   on   siten   sidottu   vakuutuksenantajan   
antamiin   ohjeisiin   ja   määräyksiin.     
  

17.2   Yacht-Pool   Finland   Oy:lle   (tai   sen   osana   toimivalle   
yritykselle)   suoritetut   maksut   ja   tehdyt   ilmoitukset   
katsotaan   tehdyiksi   vakuutuksenantajalle.   
    
18.   RIIDANRATKAISU   

  
18.1   Jos   vakuutuksenottaja   tai   korvauksenhakija   epäilee   
virhettä   vakuutusyhtiön   korvauspäätöksessä   tai   muussa   
päätöksessä,   hänellä   on   oikeus   saada   lähempää   tietoa   
seikoista,   jotka   ovat   johtaneet   ratkaisuun.   Vakuutusyhtiö   
oikaisee   päätöksen,   jos   uudet   selvitykset   antavat   siihen   
aihetta   
  

18.2   Julkiset   neuvontapalvelut   ja   niiden   
ratkaisusuositukset.   
  

Jos   vakuutuksenottaja   tai   korvauksenhakija   on   tyytymätön   
vakuutusyhtiön   päätökseen,   hän   voi   pyytää   neuvoa   ja   
opastusta   vakuutus-   ja   rahoitusneuvonnasta   
(http://www.fine.fi/index.php),   joka   on   puolueeton   elin,   ja   
jonka   tehtävänä   on   neuvoa   kuluttajia   vakuutus-   ja   
korvausasioissa.    
  

Jos   vakuutuskirjaan   merkityllä   vakuutuksenantajalla   on   
sivuliike   Suomessa,   vakuutuksenantajan   päätös   voidaan   
saattaa   vakuutuslautakunnan   käsiteltäväksi.     
  

Kuluttajan   asemassa   oleva   vakuutuksenottaja   voi   saattaa   
vakuutuksenantajan   päätöksen   kuluttajariitalautakunnan   
ratkaistavaksi   ( http://www.kuluttajariita.fi/ ).   
Kuluttajariitalautakunta   antaa   ratkaisusuosituksia   
kuluttajansuojalainsäädännön   perusteella.   
  

Neuvontapalvelut   ja   lautakuntien   lausunnot   ovat   
maksuttomia.   
  

http://www.kuluttajariita.fi/


18.3   Yleinen   tuomioistuin   
  

Kaikki   muut   tästä   vakuutussopimuksesta   johtuvat   
erimielisyydet   käsitellään   Helsingin   käräjäoikeudessa,   
joka   on   myös   ensimmäinen   valitusaste.   
  
  

19.   SOVELLETTAVA   LAKI   
  

Tähän   vakuutussopimukseen   sovelletaan   Suomen   lakia.     
  
  

HUOMAUTUS   
  

KASKOVAKUUTUKSEN   VOIMASSAOLO-   JA   
SOVELTAMISALUEET   
  

A   =   Itämeri   sekä   Skandinavian   ja   Suomen   sisävedet   
  

B   =   Pohjanmeri   ja   EU:n   sisävedet:   Raja   Pohjanmerellä  
muiden   vesialueiden   suhteen   kulkee   linjalla   Bergen   /   Wick   
ja   Land's   End   /   Quessant   
  

C   =   Välimeri   Gibraltarin   salmen   ja   Dardanelleille   johtavan   
salmen   välisellä   alueella   pois   lukien   Pohjois-Afrikan   
maiden   vesialueet   (poikkeuksena   Tunisian   ja   Marokon   
vesialueet,   jotka   kuuluvat   vakuutusturvan   piiriin)   
  

D   =   Kanarian   saarten   vesialue   rajoittuen   etelässä   25°   
pohjoista   leveyttä,   pohjoisessa   40°   pohjoista   leveyttä   ja   
lännessä   20°   läntistä   pituutta   olevien   vesialueiden   
sisäpuolelle.   Euroopan   puoleinen   Atlantin   rannikkoalue   
rajoittuen   välillä   40°   -   60°   pohjoista   leveyttä   ja   lännessä   
12°   läntistä   pituutta   oleviin   alueisiin   poikkeuksena   
vuosittain   ajanjakso   1.   11.   -   1.   3.,   jolloin   vakuutus   ei   ole   
voimassa   mainitulla   Atlantin   rannikkoalueella.   


