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1. Vakuutuksen tarkoitus ja sisältö
Nämä vakuutusehdot koskevat yksityiskäytössä olevien huviveneiden venevakuutuksia.
Vakuutuksen tarkoituksena on korvata näiden ehtojen mukaisesti vahinkotapahtumasta vakuutuksen kohteelle aiheutunut
suoranainen esinevahinko sekä ehdoissa erikseen mainitut
muut kustannukset.
Venevakuutusvaihtoehdot ovat Kaskovakuutus ja Osakaskovakuutus. Vakuutussopimuksen sisältö on kirjattu vakuutuskirjaan.

2. Vakuutuksen voimassaolo
2.1. Venevakuutus on voimassa:
 Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan aluevesillä ja vesistöissä,
 Itämerellä ja sen lahdissa, Suomenlahdella, Saimaan kanavalla, Kattegatissa ja Skagerakissa,
 säilytettäessä venettä maissa ja kuljetettaessa sitä
Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa tai näiden
maiden välillä

7. turvallisuus- tai viranomaismääräysten vastaiset tai vastaisesti asennetut laitteet
8. poltto- ja voiteluaineet
9. elintarvikkeet ja juomat
10. jalometalli- ja taide-esineet
11. arvopaperit ja rahat
12. kalastusvarusteet ja –välineet
13. henkilökohtaiset varusteet kuten vaatteet, matkapuhelin,
kannettava tietokone, kannettava dvd- tai CD-soitin, TV,
video, kamera, sukellus- ja vesisuksivarustus tai työkalut.

3.2. Erillistä sopimusta vaativat kohteet
Vakuutuksen kohteena eivät ole, ellei erikseen ole sovittu:
1. veneen varusteista selvästi poikkeava omaisuus
2. ammattikäytöstä huvikäyttöön muutetut alukset, esim.
troolarit ja hinaajat
3. asuntoveneet ja asuntolautat
4. itse rakennetut veneet tai muun kun ammattimaisen veneveistämön rakentama vene

4. Vakuutusmäärä
Vakuutusmäärän tulisi vastata veneen käypää arvoa.
Käyvällä arvolla tarkoitetaan veneen käteismyyntihintaa.

2.2. Venevakuutus ei ole voimassa kun:
 vene on vuokrattuna, ellei tästä ole erikseen sovittu ja tehty
merkintää vakuutuskirjaan
 venettä käytetään ansiotarkoitukseen
 moottoriveneellä osallistutaan nopeuskilpailuun tai sen
harjoituksiin

Käypää arvoa vahvistettaessa otetaan huomioon omaisuuden
ikä, yleinen kunto, käyttötapa ja muut käteiseen hintaan
vaikuttavat seikat.

3. Vakuutuksen kohde

Vakuutusmäärä on vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden
ylimpänä rajana jokaisessa vahinkotapahtumassa.

Vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjassa mainittu yksityiskäytössä oleva huvivene, jossa on normaalivarustus vesillä
liikkumiseen. Veneellä tarkoitetaan kokonaisuutta, joka
koostuu rungosta, päämoottorista ja/tai apumoottorista,
takilasta ja purjeista.
Veneeseen kuuluva jolla ja lisävarusteet, kuten erikoispotkurit
ja säilytystraileri, ovat vakuutuksen kohteena vain, jos niiden
vakuutusmäärät on erikseen merkitty vakuutuskirjaan. Jollalla
tarkoitetaan apuvenettä, jonka maksimipituus on 3,6 m ja
maksimikoneteho on 6 hv.
Säilytystelineet, suojapeitteet ja muut suojaustarvikkeet
kuuluvat vakuutukseen vain palo- tai varkausvahingon osalta.
Korvauksen maksimimäärä näiden osalta on 1 700 euroa.
Veneen varusteet ja laitteet ovat vakuutuksen kohteena, kun
ne ovat itse veneessä. Palo- ja varkausvakuutuksen kohteena
ne ovat myös ollessaan säilytettävänä veneestä erillään
olevassa lukitussa säilytyssuojassa.

3.1 Vakuutuksen kohteena eivät ole
1. kantosiipiveneet ja sementistä tai betonista rakennetut
veneet
2. hydrokopterit ja ilmatyynyalukset
3. moottoriveneet, joiden enimmäiskoneteho on 30 % suurempi kuin valmistajan suosittelema koneteho
4. kaupparekisterissä olevat alukset
5. vain kilpailukäyttöön tarkoitetut moottoriveneet ja varusteet
6. veneen käyttötarkoitukseen liittymättömät erikois- tai
koristemaalaukset tai teippaukset

Vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä ei kuitenkaan ole
todistuksena veneen käyvästä arvosta vahingon ajankohtana.

5. Vakuutusturvat
Vakuutuksen laajuus riippuu valitsemastasi
Vakuutuksen laajuus on merkitty vakuutuskirjaan.

turvasta.

5.1. Venevahinkovakuutus
5.1.1. Vakuutus korvaa
Venevahinkovakuutus korvaa vahingot jotka ovat aiheutuneet
vakuutuksen kohteelle ennalta arvaamattomasta, ulkoapäin
äkillisesti vaikuttavasta tapahtumasta kuten:
 karilleajosta tai pohjakosketuksesta
 törmäyksestä kiinteään tai uivaan esineeseen
 myrskystä tai rajuilmasta, ellei vahinko olisi ollut
vältettävissä veneen huolellisella kiinnityksellä ja hyvää
merimiestapaa noudattaen
 ennalta arvaamattomasta tapahtumasta vesillelaskun,
telakoimisen tai kuljetuksen yhteydessä.
5.1.1.1. Venevahinkovakuutus korvaa myös veneen uppoamisesta aiheutuneen suoranaisen esinevahingon, kun vahinko
johtuu veden tunkeutumisesta veneeseen, koska veneen runko,
läpivienti, putki tai putkiliitos äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti on mennyt rikki.

5.2. Ilkivalta- ja varkausvakuutus
5.2.1. Vakuutus korvaa
Ilkivalta- ja varkausvakuutus korvaa vakuutuksen kohteelle
aiheutuneet vahingot jotka johtuvat tahallisesta vahingonteosta tai varkaudesta.
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5.3. Palovakuutus
5.3.1. Vakuutus korvaa
Palovakuutus korvaa vakuutuksen kohteelle aiheutuneet
vahingot jotka johtuvat irti päässeestä tulesta, räjähdyksestä
tai salamaniskusta.

5.4. Konerikkovakuutus
Lisämaksua vastaan ja kun asiasta on tehty merkintä
vakuutuskirjaan vakuutus voi sisältää myös konerikkovakuutuksen. Vuotta lyhyemmälle ajalle otettuun vakuutukseen vakuutusta ei voida sisällyttää.
5.4.1. Vakuutuksen tarkoitus
Vakuutuksen tarkoitus on korvata äkillinen ja ennalta arvaamaton moottorivahinko. Moottorilla tarkoitetaan päämoottoria, sen voimansiirtoa ja potkuria.
5.4.2. Vakuutuksen kohde ja voimassaoloaika
Vakuutuksen kohteena on moottori, joka on enintään 15 vuotta
vanha. Vakuutus voidaan ottaa uusille moottoreille sekä käytetyille moottoreille, joiden ikä on enintään 6 vuotta. Vakuutus
päättyy sen vakuutuskauden lopussa, jolloin moottorin ikäraja
15 vuotta saavutetaan. Moottorin ikää arvioidessa, sovelletaan
moottorin valmistusvuotta, joka ilmenee tyyppi- ja sarjanumerosta.
5.4.3. Rajoitukset
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa
 josta toimittaja tai muu vastaa lain, takuun tai vastaavan
sitoutumisen johdosta,
 joka on aiheutunut kulutuksesta, iästä, pilaantumisesta tai
puuttuvasta huollosta,
 joka on aiheutunut virheellisestä polttoaineesta,
 joka on aiheutunut jäästä, lumesta, hallasta tai homeesta,
riippumatta siitä, oliko vahinko äkillinen vai asteittainen,
 joka on aiheutunut tukkeutuneista suodattimista tai
 aiheutunut siitä, että vakuutettua esinettä on käytetty,
vastoin valmistajan ohjeita.
Valmistajan ohjeita moottorin huollosta ja hoidosta on noudatettava. Moottorivalmistajan auktorisoiman yhtiön tulee hoitaa
moottorin huollot. Vahingon sattuessa vakuutuksenottajan on
näytettävä vakuutusyhtiölle luotettava selvitys siitä, että
huolto on suoritettu.

5.5. Masto- ja takilavakuutus
Lisämaksua vastaan ja kun asiasta on tehty merkintä
vakuutuskirjaan vakuutus voi sisältää myös masto- ja takilavakuutuksen. Vuotta lyhyemmälle ajalle otettuun vakuutukseen vakuutusta ei voida sisällyttää.
5.5.1. Vakuutuksen tarkoitus
Vakuutus antaa laajennetun turvan masto- ja takilavahingoissa. Vakuutus korvaa äkillisen ja ennalta arvaa mattoman masto-, takila- ja puomivahingon. Vakuutus kattaa
myös korvattavan masto- ja takilavahingon seurauksena
aiheutuneen purje- ja mastovarustuksen vahingon.
5.5.2 Vakuutuksen kohde ja voimassaoloaika
Masto- ja takilavakuutus voidaan myöntää purjeveneelle,
jonka käypä arvo on vähintään 20 000 euroa. Lisäturvavakuutusta ei voida myöntää purjejollalle eikä purjeveneelle,
jossa on hiilikuitumasto.
Vakuutus koskee enintään 20 vuoden ikäisiä veneitä.

Vakuutus päättyy sen vakuutuskauden jälkeen, jolloin veneen
ikäraja 20 vuotta täyttyy. Veneen ikä määritellään valmistusvuoden perusteella. Valmistusvuosi käy ilmi valmistusnumerosta. Vakuutus ei ole voimassa veneen ollessa vuokralla.
5.5.3. Vakuutus käsittää
 maston - mastolla tarkoitetaan alumiinista mastoprofiilia,
saalinkipareja ja mastoon kuuluvia heloja,
 takilan - takilalla tarkoitetaan mastoa tukevia vantteja ja
haruksia,
 puomin - puomilla tarkoitetaan alumiinista puomiprofiilia
ja siihen kuuluvia heloja,
 purjeet jotka vahingon sattuessa ovat nostettuina ja
vahingoittuvat korvattavan masto- tai takilavahingon
seurauksena,
 juoksevat köydet - juoksevilla köysillä tarkoitetaan
mastoon liittyviä falli- ja trimmausköysiä,
 mastoon kiinnitetyt navigointi- ja elektroniset varusteet,
niiden vahingoittuessa korvattavan masto- tai takilavahingon seurauksena.
5.5.4. Omavastuu
Omavastuu on 15 % vahingon määrästä, kuitenkin vähintään
1200 euroa. Purjehduskilpailun aikana sattuneen vahingon
omavastuu on 25 % korvattavan vahingon määrästä, kuitenkin
vähintään 1200 euroa.
5.5.5. Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa
 joka aiheutuu siitä, että veneellä purjehditaan suuremmalla
purjealalla kuin mihin se on rakennettu tai mitä valmistaja
suosittelee
 joka aiheutuu juoksevien köysien kulumisesta tai
 josta toimittaja tai muu vastaa lain, takuun tai vastaavan
sitoutumisen johdosta.

5.6. Keskeytysvakuutus
Lisämaksua vastaan ja kun asiasta on tehty merkintä
vakuutuskirjaan vakuutus voi sisältää myös keskeytysvakuutuksen. Vuotta lyhyemmälle ajalle otettuun vakuutukseen vakuutusta ei voida sisällyttää.
5.6.1. Vakuutuksen tarkoitus
Vakuutuksen tarkoitus on korvata näiden ehtojen mukaan
määriteltyjen korvattavien vahinkojen johdosta menetetyt
veneen käyttöpäivät.
Korvausta menetetyistä käyttöpäivistä maksetaan jos
 venevakuutuksesta suoritetaan tai suoritettaisiin korvaus
omavastuun vähentämisen jälkeen
 vahinko on sattunut ja korjaus suoritetaan 1.4. ja 31.10.
välisenä aikana
 vene on käyttökelvoton, varastettu tai rungossa on sen
merikelpoisuuteen vaikuttava vaurio
5.6.2. Korvauksen laajuus ja määrä
Menetetyiksi käyttöpäiviksi lasketaan täydet vuorokaudet
korjaamolle vientipäivästä tai varkaudesta poliisille tehdyn
ilmoituksen päivämäärästä siihen saakka, jolloin vene on
korjaamolla valmiina luovutettavaksi, vakuutuksenottajalle
luovutetaan tilalle toinen vene tai varastettu vene palautuu
vakuutuksenottajalle.
Korvausta menetetyistä käyttöpäivistä maksetaan enintään
30 päivältä. Päiväkorvauksen suuruus on merkitty vakuutuskirjaan.
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Menetetyiksi
käyttöpäiviksi
ei
kuitenkaan katsota
vakuutuksenottajan huolimattomuudesta tai muusta hänen
menettelystään aiheutunutta menetettyjen käyttöpäivien
lisääntymistä eikä sitä lisäaikaa, joka aiheutuu varaosien
odottamisesta tai valtakunnallisesta työtaistelusta.

5.7. Lisävakuutus vuokrattuna olevalle veneelle
Lisämaksua vastaan ja kun asiasta on tehty merkintä
vakuutuskirjaan vakuutus voi sisältää myös lisävakuutuksen
vuokrattuna olevalle veneelle. Vuotta lyhyemmälle ajalle
otettuun vakuutukseen vakuutusta ei voida sisällyttää.
5.7.1. Vakuutuksen tarkoitus
Vakuutuksen tarkoitus on poiketen vakuutusehtojen kohdasta
2.2. korvata venevakuutusehtojen mukaisesti vahinkoja, jotka
sattuvat, kun vene on vuokrattu.
5.7.2. Vakuutuksen kohde
Vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjassa mainittu vene, jota
maksua vasten vuokrataan.
5.7.2. Rajoitukset
Poiketen venevakuutusehtojen kohdasta 2.1. vakuutus ei ole
voimassa Venäjän aluevesillä veneen ollessa vuokrattuna.
Vakuutusta ei myöskään voida ottaa vuokrakäytössä oleville
vesiskoottereille.

5.8. Voimassaoloalueen laajennus
Lisämaksua vastaan ja kun asiasta on tehty merkintä
vakuutuskirjaan vakuutus voi sisältää myös lisävakuutuksen
laajennettua voimassaoloaluetta varten. Vuotta lyhyemmälle
ajalle otettuun vakuutukseen vakuutusta ei voida sisällyttää.

6. Korvausvastuun rajoitusehdot
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet
1. veneelle sen laitteelle tai varusteelle siinä olleesta rakennevalmistus-, asennus- tai materiaaliviasta,
2. moottorille sen teknisestä viasta, virheellisestä polttoaineesta tai jäähdytys- tai voitelujärjestelmän vian
aiheuttamasta vauriosta tai moottorissa tai pakoputkessa
tapahtuneesta räjähdyksestä,
3. sähkölaitteille laitteiden oikosulusta,
4. vakuutuksen kohteen kulumisesta, hankautumisesta,
naarmuuntumisesta, syöpymisestä tai lahoamisesta,
5. puutteellisesta huollosta
6. tuulesta veneelle tai sen osalle, jos vene ei ole ollut
huolellisesti kiinnitetty tai telakoitu siten että se kestää
myös tuuliolosuhteiden nopeita vaihteluja,
7. siitä että vahinko voidaan korvata jonkin erityislain, takuun
tai muun vakuutuksen perusteella taikka julkisista varoista,
8. hyönteisistä, tuhoeläimistä tai lemmikeistä,
9. lumesta, jäästä, jäätymisestä, kuumudesta, sateesta tai
saastuneesta vedestä,
10. veneen rakenteeseen, varustukseen tai miehitykseen
liittyvästä merikelvottomuudesta,
11. ilman ulkoista syytä, ellei vahinko johdu kohdassa 5.1.1.1.
mainitusta syystä
12. siitä, että veneellä on osallistuttu moottoriveneiden
nopeuskilpailuun tai harjoitukseen,
13. perämoottorin tai
varusteiden putoamisesta tai
irtoamisesta kiinnikkeistään tai varusteiden katoamisesta
purjejollan kaatumisen yhteydessä, ellei kyseessä ole
kohdassa 5 mainittu syy,
14. veneen uppoamisesta tai kaatumisesta, ellei vahinko ole
aiheutunut kohdassa 5 mainitusta syystä,

15. moottorin tai varusteiden varkaudesta, ellei vakuutuksen
kohde ole ollut lukittu, lukitussa tilassa tai asennettu
kiinteästi siten, että sen voi irrottaa vain työkaluilla,
16. lakosta tai työnseisauksesta
17. petoksesta tai kavalluksesta
18. osan tai varusteen toimituksen viivästymisestä taikka siitä,
että niitä ei ole yleisesti kaupan,
19. sodasta tai muusta sellaisesta syystä tai ydinvastuulaissa
tarkoitetusta ydinvahingosta

7. Suojeluohjeet
Suojeluohjeita on noudatettava. Laiminlyönnistä voi seurata
korvauksen vähentäminen tai epääminen.
1. Maissa säilytettäessä vene tulee telakoida niin, etteivät
routa, jään liikkeet tai vedenpinnan yhden metrin nousu voi
sitä vaurioittaa.
2. Veneen tulee käytettäessä olla merikelpoisessa kunnossa
sekä riittävästi varustettu ja miehitetty huomioon ottaen
veneen tyyppi, koko ja kulkualue.
3. Veneen on oltava tarpeellisen valvonnan alaisena ja
turvallisesti kiinnitettynä tai ankkuroituna ja vedestä
tyhjennettynä silloin, kun sitä ei käytetä.
4. Vene pitää olla kiinnitettynä siten että se kestää myös
sääolosuhteiden nopeita vaihteluja.
5. Moottorin polttoainetta ei saa säilyttää veneessä
avoimessa astiassa tai sellaisessa astiassa, jota ei ole
tarkoitettu polttoaineen säilytykseen.
6. Venettä kuljetettaessa toisella kuljetusvälineellä on
noudatettava voimassaolevia säännöksiä ja viranomaisten
määräyksiä.
7. Moottori-, polttoaine-, sähkö-, nestekaasu- ja muut laitteet
on asennettava voimassaolevien säännösten ja viranomaisten määräysten mukaan.
8. Rakenteilla olevassa veneessä on oltava vähintään kaksi 2
kg:n vähintään 8A/68B-luokan sammutinta. Veneen tai
työtilan lämmittämiseen ei saa käyttää liekillä toimivaa tai
katalyyttilämmitintä.
9. Kun venettä sälytetään perävaunulla, on perävaunun
oltava lukittu tai lukittu kiinteään esineeseen tai perävaunua tulee säilyttää lukitussa tilassa.

8. Vakuutuksenottajan velvollisuudet
vahinkotilanteessa
1. Vahingon sattuessa tai välittömästi uhatessa vakuutuksenottajan tai tähän samastettava on velvollinen kykynsä
mukaan huolehtimaan vahingon rajoittamisesta tai
torjumisesta. Toimenpiteiden laiminlyönnin takia korvausta voidaan vähentää tai se voidaan evätä.
2. Vakuutuksenottaja ja tähän samastettava tulee mahdollisuuksien mukaan kaikin käytettävissä olevin keinoin
osallistua vahingon selvittelyyn vahinkopaikalla sekä
myötävaikuttaa vahingon todellisen syyn ja aiheuttajan
selville saamiseen.
3. Vakuutuksenottaja tai tähän samastettava on velvollinen
viipymättä kirjallisesti ilmoittamaan vahinkotapahtumasta
vakuutusyhtiölle ja esittämään tälle ne asiakirjat sekä
tiedot, joilla on merkitystä vahinkotapahtuman selvittämisessä.
4. Vakuutusyhtiölle on varattava tilaisuus tarkastaa vaurioitunut vene ennen kuin sitä ryhdytään korjaamaan.
5. Palo-, varkaus- ja vahingontekovahingosta vakuutuksenottajan ja tähän samastettavan on heti ilmoitettava
vahinkopaikkakunnan poliisiviranomaiselle.
6. Jos vakuutusyhtiö niin vaatii, poliisitutkinta on tehtävä
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muulloinkin ja tätä koskeva pöytäkirja toimitettava yhtiölle.
Yhtiö korvaa pyytämiensä pöytäkirjojen lunastamiskustannukset.
7. Jos vakuutuksenottaja tai tähän samastettava laiminlyö
kohdissa 2. ja 4. mainitut velvollisuudet tai jos hän vilpillisesti antaa vahinkotapahtuman selvittelyyn vaikuttavia
vääriä tietoja, korvausta voidaan vähentää tai se voidaan
evätä.
8. Veneen vahingoittumisesta kuljetuksen yhteydessä on
vakuutuksenottajan tehtävä muistutus rahdinkuljettajalle,
venettä vastaanotettaessa, jos vahingoittuminen oli
ulkoisesti havaittavissa, ja muussa tapauksessa kirjallisesti
seitsemän päivän kuluessa veneen vastaanottamisesta.

9. Korvaussäännökset
9.1. Korvauksen laajuus
Vakuutus korvaa näiden vakuutusehtojen mukaisesti vakuutetulle kohteelle sattuneen suoranaisen esinevahingon.
Suoranaisen esinevahingon lisäksi korvataan, vaikka käypä
arvo siten ylitettäisiin
 korvattavan vahingon rajoittamisesta tai venettä
välittömästi uhkaavan, korvattavan vahinkotapahtuman
torjumisesta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset,
 hylyn poistamisesta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset,
jos vakuutuksenottajalla on lainmukainen velvollisuus
poistaa hylky,
 veneessä mukana olleiden matkan keskeytyksestä aiheutuneet kotimatka- ja majoituskulut enintään 500 euroon
asti, kun vahinko on tapahtunut yli 25 meripeninkulman
päässä kotisatamasta ja veneelle aiheutuneet korvattavan
vahingon korjauskulut ovat omavastuuta suuremmat.
Veneen tilapäisestä korjaamisesta aiheutuneet kustannukset
korvataan vain, jos sillä on rajoitettu tai torjuttu venevakuutuksesta korvattavaa vahinkoa.
Rakenteilla olevan veneen kokonaishäviön sattuessa korvataan veneen rakentamiseen liittyvät, tositteiden mukaiset
materiaalikulut ja arvioitavissa olevat työmäärät.

6. rakenteilla olevaan veneeseen tarkoitetut ja lukitussa
tilassa säilytettävät rakennusmateriaalit 1 700 euroa.

9.1.2. Kustannuksia joita ei korvata
Venevakuutuksesta ei korvata
1. mahdollista arvonvähenemistä ammattimaisen korjauksen
jälkeen,
2. vahingonselvittelykustannuksia, kuten puhelin-, ja matkakustannuksia, ansionmenetystä tai muita vastaavanlaisia
kustannuksia,
3. korjauksen yhteydessä tehdyistä muutoksista tai
parannustöistä aiheutuvia kustannuksia,
4. uuden ja vanhan maalipinnan välisen sävyeron korjaamisesta aiheutuvia kustannuksia veneen ikä huomioon ottaen,
5. lisäkustannuksia, jotka aiheutuvat varaosien, varusteiden
tai materiaalin saantivaikeuksista tai niiden valmistuksen
lopettamisesta,
6. lisäkustannuksia, jotka johtuvat siitä, että vakuutuksen
kohde kuljetetaan tai korjataan korotetuin hinnoin,
7. kustannuksia, jotka johtuvat siitä, ettei vakuutuksen
kohdetta ole voitu vahingon johdosta käyttää tai
8. asiamiehen matka-, majoitus- tai vastaavanlaisia
kustannuksia

9.2. Korvausvaihtoehdot
Vakuutusyhtiö päättää missä ja miten vahinko korvataan.
Vahinko korvataan joko maksamalla korjauskustannukset,
suorittamalla korvaus rahana, lunastamalla vakuutuskohde
tai hankkimalla tilalle samanarvoinen esine.

9.2.1. Korjaus
Vahingot korvataan ensisijaisesti maksamalla korjauskustannukset. Vakuutusyhtiöllä on oikeus määrätä korjausliike
tai hankintapaikka. Korjauskuluina maksetaan kustannukset,
jotka ovat välttämättömät vahingon oikaisemiseksi.
Mikäli omaisuutta korjataan uusilla osilla, nämä korvataan
arviointitaulukon mukaan. Mikäli korjaus voidaan suorittaa
samanarvoisilla käytetyillä osilla, ikävähennystä ei tehdä.

Vakuutusyhtiö on velvollinen suorittamaan korvauksen varastetusta omaisuudesta, jos sitä ei ole löydetty 30 päivän
kuluessa siitä, kun vakuutusyhtiö sai kirjallisesti tiedon
tapahtumasta.

Korjauskustannusten lisäksi korvataan seuraavat vahingosta
johtuvat lisäkustannukset:
 kuljetus vakuutusyhtiön hyväksymään korjaamoon,
 korjausajan telakointi ja vesillelasku,
 rikaus,
 venepukin kuljetus ja palautuskuljetus.

Vakuutuksenottaja on velvollinen ottamaan takaisin anastetun
esineen, jos se löydetään 30 päivän kuluessa siitä, kun
vakuutusyhtiö sai kirjallisesti tiedon tapahtumasta.

Vakuutuksenottaja tilaa korjaustyön itse ja vakuutusyhtiö,
korvausvelvollisuuden rajat huomioon ottaen, maksaa
korjauskustannukset.

Jos varastettua tai muuten kadonnutta omaisuutta saadaan
takaisin korvauksen maksamisen jälkeen, tulee vakuutuksenottajan luovuttaa se vakuutusyhtiölle tai palauttaa korvaus.

9.1.1. Vakuutuskohteiden enimmäiskorvausmäärät
1. moottorin, takilan tai purjeiden varaosat jotka säilytetään
veneessä 1 700 euroa
2. työkalut 500 euroa
3. veneen varusteisiin kuuluvat irralliset elektroniset tai
optiset laitteet 1 700 euroa
4. veneeseen talvitelakoinnin ajaksi jätetyt irralliset varusteet
850 euroa
5. rakenteilla olevassa veneessä lukitussa tilassa säilytettävät työkalut 1 700 euroa

9.2.2. Kertakorvaus
Mikäli omaisuutta ei korjata, vaikka se olisi mahdollista,
maksetaan korvauksena arvioituja korjauskustannuksia omana työnä tehtynä vastaava rahamäärä, kuitenkin korkeintaan
omaisuuden käypä arvo vähennettynä vahingoittuneen
omaisuuden jäännösarvolla. Jäännösarvolla tarkoitetaan sitä
käypää arvoa, joka omaisuudella on vahingon jälkeen.

9.2.3. Vastaava esine
Vaihtoehtoisesti vahinko voidaan korvata hankkimalla
vahingoittuneen tai varastetun omaisuuden tilalle vastaavaa
omaisuutta samaan tarkoitukseen. Tällöin vahingoittunut
omaisuus siirtyy vakuutusyhtiön omistukseen. Vakuutus-
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yhtiöllä on oikeus valita hankintapaikka tai toimittaja.

alentamalla korvausta vastaavasti. Samoin alennetaan
korvausta vastaavasti, jos vakuutuksen kohteen korjaamisen
yhteydessä on suoritettu sellaisia maalaus-, verhoilu- tai muita
töitä, joiden vuoksi voidaan katsoa veneen kunnon entisestään
olennaisesti parantuneen.

9.2.4. Lunastus
Vakuutusyhtiö voi korvata vahingon lunastamalla omaisuus,
mikäli vahingoittunutta omaisuutta ei voida korjata tai mikäli
tämä ei taloudellisesti ole tarkoituksenmukaista.

9.3.1. Omavastuut
Vakuutusyhtiöllä on oikeus lunastaa vakuutuksen kohde, kun
vahingon määrän arvioidaan ylittävän kaksi kolmasosaa
käyvästä arvosta. Tällöin vahingoittunut omaisuus siirtyy
vakuutusyhtiön omistukseen.

Korvattavasta vahinkomäärästä vähennetään omavastuu.
Omavastuu määritellään vakuutuskirjan ja vakuutusehtojen
mukaan.
Mikäli korvausta saman vahinkotapahtuman johdosta
maksetaan venevakuutuksen lisäksi myös koti-, huvila-, palomaatalous tai autovakuutuksesta vähennetään korvauksista
kuitenkin vain yksi korkein omavastuu.

Lunastuskorvauksena maksetaan korkeintaan omaisuuden
käypä arvo ennen vahinkoa. Vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä on kuitenkin lunastuskorvauksen enimmäismäärä.

9.3.1.1. Hyvän vahinkohistorian palkitseminen
Mikäli vakuutus on ollut voimassa vakuutusyhtiössä
 5 vuotta ilman vahinkoja, vähennetään omavastuusta 30 %
 10 vuotta ilman vahinkoja, vähennetään omavastuusta 60 %
 20 vuotta ilman vahinkoja ei omavastuuta vähennetä
Vähennykset eivät koske mahdollisia prosenttimääräisiä omavastuita.

9.2.5. Uusarvolunastus
Vene lunastetaan uuden samanlaisen veneen vahinkohetken
käteismyyntihinnalla, tai sen hetken käteismyyntihinnalla
jolloin samanlainen vene on viimeksi ollut myynnissä, jos
 uutena ostettu vene on ollut vakuutettu ostohetkestä alkaen
ja saman vakuutuksenottajan omistuksessa tai hallinnassa
ja
 veneen ostohetkestä on kulunut enintään yksi vuosi ja
 korjauskustannusten arvioitu vähimmäismäärä on
vahinkohetkellä yli kaksi kolmasosaa uuden samanlaisen
veneen käteismyyntihinnasta.

9.3.1.2. Ilman omavastuuta korvataan
 pelastus- ja vahingontorjuntakustannukset,
 venekerhon aidatulla alueella tapahtunut varkaus tai ilkivaltavahinko, jos vartija on ollut paikalla vahinkohetkellä,
 varkausvahinko silloin kun veneessä on venekäyttöön
suunniteltu vakuutusyhtiöiden hyväksymä valtuutetun
yrityksen asentama murtohälytin ja laite on varkauden
sattuessa ollut toiminnassa.
 ulkolaitamoottorin varkaus, mikäli moottori ollut lukittu
vakuutusyhtiön hyväksymällä lukolla.

9.3. Näin korvaus lasketaan
Korvaus maksetaan käyvän arvon perusteella. Vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä on kuitenkin vakuutusyhtiön
korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana jokaisessa vahinkotapatumassa. Korvauksesta vähennetään omavastuu ja
mahdolliset ikä- ja muut vähennykset.
Omavastuut ja vähennykset vähennetään vahingon määrästä
peräkkäisinä laskutoimituksina seuraavassa järjestyksessä:
 perusomavastuu
 prosenttimääräinen omavastuu
 korvauksen mahdollinen vähennys tai alennus

9.3.1.3. Lisäomavastuut
Lisäomavastuu on 25 % vahingon määrästä jos
 vahinko on sattunut purjehduskilpailun tai sen virallisen
harjoituksen aikana
 veneelle on myönnetty katsastusalennus, mutta venettä ei
ole katsastettu, kuitenkin enintään 840 euroa.

Jos vakuutuksen kohde sisältyy arvonlisäveron piiriin,
suoritetaan korvaus arvonlisäveron osuudella vähennettynä.

9.3.2. Arviointitaulukko
Vahingon sattuessa vakuutus kattaa vahingoittuneen esineen
käyvän arvon, ei uushankintahintaa. Mikäli vahingoittunut
esine korvataan uudella, sovelletaan alla olevaa taulukkoa
käyvän arvon arvioimiseksi.

Jos vakuutuksen kohteen korjaamisen yhteydessä on uusittu
kuluneita, ruostuneita tai syöpyneitä osia vahingoittumisen
vuoksi, otetaan uusiminen huomioon korvausta laskettaessa
E si ne
Alle 1

Alle 2

K or vaustaso iän ollessa
Alle 3
Alle 4
Alle 5
Sen jälkeen

vuosi

vuotta

vuotta

vuotta

vuotta

vähennys/v.

korvaus

Täydellinen merikytkin ja vetolaite, täydellinen ankkurivinttur i ,
keulapotkuri ja muu vastaava koneellinen varustus, sekä täydellise t
niihin kuuluvat yksiköt kuten vaihdelaatikko, trimmisylinterit jne.

100 %

100 %

95 %

90 %

85 %

5%

30 %

Moottorin osat, vetolaitteet ja muu koneellinen varustus joka kuluu,
kuten laakeri ja hammaspyörä

100 %

100 %

100 %

95 %

90 %

5%

50 %

Masto ja takila tavallisesta materiaalista (ei hiilikuitu)

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

5%

50 %

100 %

90 %

80 %

70 %

60 %

5%

30 %

100 %

70 %

40 %

20 %

20 %

-

20 %

Kuomu, suojapeite

100 %

100 %

100 %

90 %

80 %

10 %

30 %

Elektroniset
laitteet
lisävarusteineen,
radiovarustus
kaiuttimineen, kiinteät puhelimet, lämmittimet, jääkaapit ja
vastaava varustus sekä akut

100 %

90 %

80 %

70 %

60 %

10 %

30 %

Istuimet, tyynyt, matot

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

5%

50 %

Masto ja takila hiilikuidusta, purjeet tavallisesta materiaali sta
(esim. dacron)
Purjeet kevlarista tai vastaavat kilpailua varten valmistetut purjee t

Arviointi tehdään uuden vastaavan esineen hankintakustannukse n mukaan.
Yllä oleva arviointitaulukko pätee edellyttäen, että esineet olivat virheettömät juuri ennen vahinkoa.
Esineille, joita ei mainita taulukossa, arvioidaan käypä arvo yksitellen.
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Pienin

9.3.3. Bonus
Kaskovakuutuksen tietyt omavastuuvaihtoehdot sisältävät
bonusoikeuden. Bonusoikeudelliselle kaskolle myönnetään
jokaisesta vahingottomasta vakuutuskaudesta bonusalennusta 10 prosenttiyksikköä aina 60 prosenttiyksikköön
asti. Bonus on henkilökohtainen.
Vahingottomalla vuodella tarkoitetaan vähintään 10 kuu kauden pituista vakuutuskautta, jonka aikana vakuutuksenantaja ei ole maksanut vakuutuksesta bonukseen vaikuttavaa
korvausta.
Jos vakuutuksenantaja on maksanut vakuutuksesta korvausta, alenee bonus 20 prosenttiyksiköllä jokaista korvattua
vahinkoa kohden. Korvatut varkaus-, murto-, vahingonteko ja
palovahingot eivät alenna bonusta.

10. Vuosimaksun jakautuminen
Kaskovakuutuksen
vuosimaksu
jakautuu
suhteessa
mahdolliseen vahinkoriskiin. Siten vakuutusmaksu on
pienempi esimerkiksi talvikuukausien aikana. Vakuutusmaksun mahdollisessa takaisinmaksussa käytetään samaa
periaatetta.

vastuussa, kun korvausvastuu perustuu vakuutuskauden
aikana sattuneeseen tuottamukselliseen tekoon tai laiminlyöntiin.
Vakuutus korvaa myös uhkaamassa olevan vahingon
torjumisesta sekä korvausvastuun selvittelystä aiheutuneet
kustannukset.

11.5. Vahingot joita ei korvata
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa,
 joka aiheutuu vakuutetulle tai hänen kanssaan pysyvästi
samassa taloudessa asuvalle henkilölle,
 josta vakuutettu on yksinomaan sopimuksen perusteella
vastuussa, tai joka johtuu sopimuksen täyttämättä
jättämisestä
 joka kohtaa omaisuutta, jonka vakuutettu on vuokrannut,
lainannut, ottanut haltuunsa tai jota hän muuten on
käyttänyt hyödykseen,
 joka kohtaa omaisuutta, jonka vakuutettu on ottanut
asentaakseen, korjatakseen, kuljettaakseen, säilyttääkseen
tai muulla tavoin käsitelläkseen tai huolehtiakseen,
 joka aiheutuu vakuutuksen kohteena olevan veneen
vetämälle vesihiihtäjälle
 vahinkoa, jonka vakuutettu aiheuttaa ammatti-, elinkeinotai ansiotoiminnassa, työharjoittelussa tai toiminnallaan
hankkiessaan tuloa tai yleensä ansaitsemistarkoituksessa
taikka joka aiheutuu omaisuudelle, joka liittyy vakuutetun
ansiotoimintaan tai työharjoitteluun.
 joka aiheutuu virheestä tai virheellisyydestä, josta
vakuutettu oli tai hänen olisi pitänyt olla tietoinen
vakuutuksen tullessa voimaan.
Vakuutuksesta ei korvata sakkoa tai muuta sen kaltaista
seuraamusta.

11. Vastuuvakuutus

Vakuutusyhtiö voi kieltäytyä korvauksen maksamisesta tai
suorittaa sen vain osittain, jos vakuutettu on aiheuttanut
vahinkotapahtuman
 tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella
 ollessaan alkoholin tai muun huumaavan aineen
vaikutuksen alaisena ja se seikka on vaikuttanut vahingon
syntymiseen, sen laatuun tai määrään

11.1. Vakuutuksen tarkoitus
Vastuuvakuutuksen tarkoituksena on korvata näiden ehtojen
mukaisesti kohdassa 11.4. mainitut esine- ja henkilövahingot
sekä näissä ehdoissa erikseen mainitut muut kustannukset,
jotka liittyvät vakuutuskirjassa mainitun veneen omistamiseen, kuljettamiseen tai hallintaan.

11.2. Vakuutetut
Vakuutettuina ovat vakuutuskirjassa mainitun veneen
omistaja, haltija ja se, joka kuljettaa venettä omistajan tai
haltijan luvalla, kukin tässä ominaisuudessaan.

Vakuutettuun rinnastetaan hänen työntekijänsä tai muu, jonka
puolesta vakuutettu on korvausvastuussa.

11.6. Korvaussäännökset
11.6.1. Vakuutusmäärät
Korvauksen enimmäismäärät ovat henkilövahingoissa
510.000 euroa ja esinevahingoissa 255.000 euroa vahinkotapahtumalta. Nämä määrät ovat vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden ylimpinä rajoina jokaisessa
vahinkotapahtumassa siitä riippumatta, onko vakuutusyhtiön vastattava yhden tai useamman vakuutetun puolesta.

11.3. Vakuutuksen voimassaoloalue
Vastuuvakuutus on voimassa:
 Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan aluevesillä ja
vesistöissä,
 Itämerellä ja sen lahdissa, Suomenlahdella, Saimaan
kanavalla, Kattegatissa ja Skagerakissa.

11.4. Korvattavat vahingot
Vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaoloaikana
toiselle aiheutettu äkillinen henkilö- ja esinevahinko, josta
vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvaus-

Samasta syystä aiheutuneet useammat vahingot katsotaan
yhdeksi vahinkotapahtumaksi.
11.6.2. Oikeudenkäyntikulut
Vakuutusyhtiö hoitaa oikeudenkäynnin tai maksaa siitä
aiheutuvat kustannukset, kun
 vahingonkorvausvaatimus määrältään ja perusteeltaan
koskee vakuutuksesta korvattavaa vahinkoa,
 vakuutettu on saatuaan tiedon oikeudenkäynnistä
välittömästi ilmoittanut siitä vakuutusyhtiölle,
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vahinkoilmoitus on tehty ennen vastineen antamista ja
vakuutusyhtiö
hyväksyy
oikeudenkäyntiasiamiehen
nimenomaisella kirjallisella ilmoituksella.

Jos oikeudenkäynnin kohteena on myös muita asioita, korvaa
vakuutus ainoastaan sen piiriin kuuluvaan korvausvaatimukseen liittyvän osuuden kustannuksista.
Vakuutusyhtiöllä on
hoidettavakseen.

aina oikeus ottaa oikeudenkäynti

11.6.3. Yhteisvastuullisuus
Jos usea on velvollinen yhteisvastuullisesti korvaamaan
saman vahingon, vakuutuksesta korvataan ainoastaan se osa
vahingosta, mikä vastaa vakuutetun viaksi jäävää syyllisyyden määrää ja hänen ehkä vahinkotapahtumasta
saamaansa etua. Ellei edellä mainituista syistä muuta johdu,
vakuutuksesta korvataan enintään pääluvun mukainen osuus
kokonaisvahingosta.
11.6.4. Omavastuu
Jokaisesta vahingosta vähennetään vakuutuskirjaan merkitty
omavastuu vahingon määrästä.
11.6.5. Toimenpiteet vahingon tapahduttua
Vakuutetun tulee varata vakuutusyhtiölle tilaisuus vahingon
määrän arvioimiseen sekä mahdollisuus myötävaikuttaa
sovinnollisen ratkaisun aikaansaamiseen.
Vakuutusyhtiö selvittää, onko vakuutetulla vahingonkorvausvelvollisuutta ilmoitetusta, vakuutuksen korvauspiiriin
kuuluvasta vahinkotapahtumasta ja neuvottelee korvauksen
vaatijan kanssa.
Mikäli vakuutettu korvaa vahingon, sopii siitä tai hyväksyy
vaatimuksen, ei tämä sido vakuutusyhtiötä, ellei korvauksen
peruste ja määrä ole ilmeisesti oikea.
Mikäli vakuutusyhtiö on ilmoittanut vakuutuksenottajalle
olevansa valmis tekemään vakuutusmäärän rajoissa
sopimuksen vahingonkärsineen kanssa tämän vahinkojen
korvaamisesta ja vakuutettu ei tähän suostu, ei vakuutusyhtiö
ole velvollinen korvaamaan sen jälkeen aiheutuneita
kustannuksia eikä suorittamaan enempiä selvittelyjä asiassa.
Mikäli vahinko on sattunut purjehduskilpailujen aikana, on
vakuutusyhtiölle toimitettava jäljennös protestipöytäkirjasta.

12. Yleiset sopimusehdot
Sisällysluettelo
1.

Eräät keskeiset käsitteet

2.

Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen
tekemistä
2.1. Vakuutusyhtiön tiedonantovelvollisuus
2.1.1. Tiedonantovelvollisuus muita kuin kuluttaja-asiakkaita
kohtaan
2.2. Vakuutuksenottajan ja vakuutetun
tiedonantovelvollisuus
3.

Vakuutusyhtiön vastuun alkaminen ja vakuutussopimuksen voimassaolo
3.1. Vakuutusyhtiön vastuun alkaminen
3.2. Vakuutussopimuksen voimassaolo
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Vakuutusmaksu
Vakuutusmaksun suorittaminen
Vakuutusmaksun viivästyminen
Viivästyneen vakuutusmaksun suorittaminen
Vakuutusmaksun palauttaminen sopimuksen päättyessä

5. Tietojen antaminen sopimuksen voimassaoloaikana
5.1. Vakuutusyhtiön tiedonantovelvollisuus
5.1.1. Tiedonantovelvollisuus muita kuin kuluttaja-asiakkaita
kohtaan
5.2. Vakuutuksenottajan tiedonantovelvollisuus vaaran
lisääntymisestä
6. Velvollisuus estää ja rajoittaa vahingon syntymistä
6.1. Velvollisuus noudattaa suojeluohjeita
6.2. Vahingon torjumis- ja rajoittamisvelvollisuus
(pelastamis-velvollisuus)
7.
Vakuutustapahtuman aiheuttaminen
7.1. Vakuutustapahtuman aiheuttaminen tahallaan
7.2. Törkeä huolimattomuus sekä alkoholin tai huumausaineen käyttö
7.3. Alkoholin ja muun huumaavan aineen vaikutus
vahinkoon moottoriajoneuvovakuutuksissa
8.

Samastaminen

9.

Syyntakeettomuus ja pakkotila

10. Korvausmenettely
10.1. Korvauksen hakijan velvollisuudet
10.2. Korvausoikeuden vanhentuminen
10.3. Vakuutusyhtiön velvollisuudet
10.4. Kuittaus
11. Vakuutuskorvaus
11.1. Ylivakuutus
11.2. Alivakuutus
12. 12. Muutoksenhaku vakuutusyhtiön päätökseen
12.1. Itseoikaisu
12.2. Vakuutus- ja rahoitusneuvonta ja ratkaisusuosituksia
antavat lautakunnat
12.3. Käräjäoikeus
13. Vakuutusyhtiön takautumisoikeus
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13.1. Vakuutusyhtiön takautumisoikeus kolmatta kohtaan
13.2. Vakuutusyhtiön takautumisoikeus vakuutuksenottajaa,
vakuutettua tai vakuutettuun samastettua kohtaan
14. Vakuutussopimuksen muuttaminen
14.1. Sopimusehtojen muuttaminen vakuutuskauden aikana
14.2. Sopimusehtojen muuttaminen vakuutuskauden vaihtuessa
15. Vakuutussopimuksen päättyminen
15.1. Vakuutuksenottajan oikeus irtisanoa vakuutus
15.2. Vakuutusyhtiön oikeus irtisanoa vakuutus vakuutuskauden aikana
15.3. Vakuutusyhtiön oikeus irtisanoa vakuutus vakuutuskauden lopussa
15.4. Omistajan vaihdos
15.5. Ryhmäetuvakuutuksen irtisanominen
16. Kolmannen henkilön oikeudet
16.1. Muut vakuutetut, joiden hyväksi omaisuutta koskeva
vak-uutus on voimassa
16.2. Vakuutetun asema vakuutustapahtuman satuttua
16.3. Etuoikeus saada maksu korvauksesta
16.4. Vahinkoa kärsineen oikeus korvaukseen vastuuvakuutuksessa
16.5. Vahinkoa kärsineen muutoksenhakuoikeus
vastuuvakuu-tuksessa
17.

Muita vakuutussopimuslaissa käsiteltäviä asioita

VAKUUTUSSOPIMUSLAISTA JO HTUVIA O IKEUKSIA JA
VELVOLLISUUKSIA
Vakuutussopimuslaki (543/94) on vakuutussopimuksia
koskeva laki, joka sisältää asiakkaan ja vakuutusyhtiön
väliseen sopimussuhteeseen sekä eräiden kolmansien
henkilöiden oikeuksiin vaikuttavia säännöksiä. Seuraavassa
on osa lain keskeisimmistä säännöksistä sekä asiat, joista
vakuutusehdoissa on lain mukaan määrättävä. Tähän
vakuutussopimukseen sovelletaan kuitenkin myös sellaisia
vakuutussopimuslain säännöksiä, joita ei jäljempänä ole
esitetty. Otsikoiden jälkeen suluissa olevat pykälämerkinnät
viittaavat niihin vakuutussopimuslain säännöksiin, joissa
käsitellään otsikossa mainittuja asioita.
1. ERÄÄT KESKEISET KÄSITTEET
Vakuutussopimuksen keskeinen sisältö (6 §) määritellään
vakuutuskirjassa ja vakuutusehdoissa.
Vakuutuksenottaja (2 §) on se, joka on tehnyt vakuutusyhtiön
kanssa vakuutussopimuksen.
Vakuutettu (2 §) on se, jonka hyväksi vahinkovakuutus on
voimassa.
Ryhmäetuvakuutus (2 §) on sellainen ryhmälle tarjottava
vakuutus, jossa vakuutettu osittain tai kokonaan suorittaa
vakuutusmaksun.
Vakuutuskausi (16 §) on sovittu vakuutuskirjaan merkitty
vakuutuksen voimassaoloaika. Vakuutussopimus jatkuu
sovitun vakuutuskauden kerrallaan, jollei jompikumpi
sopimuspuoli irtisano sopimusta.
Vakuutustapahtuma on se tapahtuma, jonka perusteella
vakuutuksesta suoritetaan korvausta.

Suojeluohje (31 §) on vakuutuskirjassa, vakuutusehdoissa tai
muutoin kirjallisesti asetettu velvollisuus noudattaa
määräyksiä, joilla on tarkoitus estää tai rajoittaa vahingon
syntymistä
Vakuutusyhtiöllä tarkoitetaan Folksam Vahinkovakuutus Oy
2. TIETOJEN ANTAMINEN ENNEN VAKUUTUSSOPIMUKSEN
TEKEMISTÄ
2.1 Vakuutusyhtiön tiedonantovelvollisuus (5 § ja 9 §)
Vakuutusyhtiö antaa ennen vakuutussopimuksen solmimista
vakuutuksen hakijalle vakuutustarpeen arvioimiseksi ja
vakuutuksen valitsemiseksi tarpeelliset tiedot, kuten tietoja
vakuutusyhtiön omista vakuutusmuodoista, vakuutusmaksuista ja vakuutusehdoista. Tietoja annettaessa kiinnitetään huomiota myös vakuutusturvan olennaisiin rajoituksiin.
Vakuutuksen etämyynnissä annetaan lisäksi kuluttajansuojalain 6 a luvussa tarkoitetut ennakkotiedot. Etämyynnillä tarkoitetaan esim. vakuutusten myymistä puhelimitse tai verkossa.
Jos vakuutusyhtiö tai sen edustaja on vakuutusta markkinoitaessa jättänyt vakuutuksenottajalle antamatta tarpeellisia
tietoja vakuutuksesta tai on antanut hänelle siitä virheellisiä
taikka harhaanjohtavia tietoja, vakuutussopimuksen katsotaan olevan voimassa sen sisältöisenä kuin vakuutuksenottajalla
oli saamiensa tietojen perusteella ollut aihetta käsittää.
Mitä tässä kohdassa sanotaan, koskee ainoastaan kuluttajaa
sekä sellaista muuta luonnollista henkilöä taikka oikeushenkilöä, joka huomioon ottaen hänen elinkeinotoimintansa tai muun
toimintansa laatu ja laajuus sekä olosuhteet muutoin on vakuutuksenantajan sopijapuolena rinnastettavissa kuluttajaan.
2.1.1 Tiedonantovelvollisuus muita kuin kuluttaja-asiakkaita
kohtaan
Vakuutussopimuslain 5. ja 9. §:ää ei sovelleta. Vakuutusyhtiö
antaa vakuutuksenottajalle tietoja vakuutussopimuksen sisällöstä hyvän vakuutustavan ja yleisten sopimusoikeudellisten
normien edellyttämässä laajuudessa. Tiedonantovelvollisuus
rajoittuu niihin vakuutusmuotoihin, joita vakuutuksenottaja
nimenomaisesti on tiedustellut. Jos vakuutuksenottaja on nimenomaisesti ilmoittanut, ettei hän halua yllä mainittuja tietoja,
vakuutusyhtiö ei myöskään ole velvollinen niitä antamaan.
2.2 Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tiedonantovelvollisuus
(22 §, 23 § ja 34 §)
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.
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 puutteel-
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linen 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 oikean ja täydellisen tiedon
välillä ei kuitenkaan oikeuta vakuutuskorvauksen alentamiseen.
3 . 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.
Jos vakuutuksenottaja on antanut tai lähettänyt kirjallisen
vakuutushakemuksen vakuutusyhtiölle ja jos on ilmeistä, että
vakuutusyhtiö olisi hakemuksen hyväksynyt, vakuutusyhtiö
vastaa myös hakemuksen antamisen tai lähettämisen jälkeen
sattuneesta vakuutustapahtumasta.
Vakuutushakemus tai hyväksyvä vastaus, jonka vakuutuksenottaja on antanut tai lähettänyt vakuutusyhtiön edustajalle,
katsotaan jätetyksi tai lähetetyksi vakuutusyhtiölle.
Jollei ole selvitystä siitä, mihin vuorokaudenaikaan vastaus tai
hakemus on annettu tai lähetetty, katsotaan tämän tapahtuneen kello 24.00.
3.2 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 15
mainituista syistä.
4 . VAKUUTUSMAKSU
4.1 Vakuutusmaksun suorittaminen (38 §)
Vakuutusmaksu on suoritettava kuukauden kuluessa siitä, kun
vakuutusyhtiö lähetti vakuutuksenottajalle vakuutusmaksua
koskevan laskun. Ensimmäistä maksua ei kuitenkaan tarvitse
suorittaa ennen vakuutusyhtiön vastuun alkamista eikä myöhempiä maksuja ennen sovitun vakuutusmaksukauden tai vakuutuskauden alkamista. Jos vakuutusyhtiön vastuu alkaa
joltakin osin myöhemmin, tätä osaa koskevaa vakuutusmaksua ei tarvitse suorittaa ennen vastuun alkamista.
Jos vakuutuksenottajan suoritus ei riitä kaikkien vakuutusyhtiön vakuutusmaksusaatavien maksamiseen, vakuutuksenottajalla on oikeus määrätä, mitä vakuutusmaksusaatavia hänen
suorituksillaan lyhennetään. Mikäli vakuutuksenottaja ei ole
määrännyt lyhentämisjärjestystä, vakuutusyhtiöllä on oikeus
määrätä sanottu järjestys.
4.2 Vakuutusmaksun viivästyminen (39 §)
Jos vakuutuksenottaja on laiminlyönyt vakuutusmaksun
suorittamisen edellä kohdassa 4.1 tarkoitetussa määräajassa,
vakuutusyhtiöllä on oikeus irtisanoa vakuutus päättyväksi 14
päivän kuluttua irtisanomista koskevan ilmoituksen lähettä-

misestä.
Jos vakuutuksenottaja suorittaa 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.
Jos vakuutusmaksua ei suoriteta edellä kohdassa 4.1
tarkoitetussa määräajassa, myöhästymisajalta on suoritettava
viivästyskorkoa korkolain mukaan.
4.3 Viivästyneen vakuutusmaksun suorittaminen (42 §)
Jos vakuutuksenottaja suorittaa vakuutusmaksun sen jälkeen,
kun vakuutus on päättynyt, vakuutusyhtiön vastuu alkaa
maksun suorittamista seuraavasta päivästä. Vakuutus on
tällöin voimassa alun perin sovitun vakuutuskauden loppuun
siitä luki-en, kun vakuutus tuli uudelleen voimaan.
Jos vakuutusyhtiö ei kuitenkaan halua saattaa päättynyttä vakuutusta uudelleen voimaan, vakuutusyhtiö ilmoittaa 14 päivän kuluessa vakuutusmaksun suorittamisesta lukien vakuutuksenottajalle, ettei se suostu ottamaan maksua vastaan.
4.4 Vakuutusmaksun palauttaminen sopimuksen päättyessä
(45 §)
Jos vakuutus päättyy sovittua ajankohtaa aikaisemmin,
vakuutusyhtiöllä on oikeus vakuutusmaksuun vain siltä ajalta,
jonka sen vastuu on ollut voimassa. Muu osa jo suoritetusta
vakuutusmaksusta palautetaan vakuutuksenottajalle. Vakuutusmaksua ei kuitenkaan palauteta, jos asiassa on menetelty
vilpillisesti kohdassa 2.2. tarkoitetuissa tilanteissa.
Kun vakuutus päättyy ennen sovitun vakuutuskauden päättymistä, palautetaan vakuutusmaksu vähennettynä vakuutuksen voimassaoloajan vakuutusmaksulla.
Vakuutusyhtiöllä on oikeus pidättää käsittelymaksuna/
minimimaksuna 10 % vuotuisesta vakuutusmaksusta, kuitenkin vähintään 25 euroa.
Jatkuvissa matkustaja- ja matkatavaravakuutuksissa käsittelymaksu/minimimaksu on ensimmäisen vakuutuskauden
aikana euromäärä, joka vastaa kahden viikon kertamaksuisen
vastaavan matkustaja- ja matkatavaravakuutuksen maksua.
Ensimmäisen vakuutuskauden jälkeen määräykset ovat samat
kuin muissakin vakuutuslajeissa.
Vakuutusmaksua ei kuitenkaan erikseen palauteta, jos palautettava maksu on vähemmän kuin 8 euroa.
5 . TIETOJEN AN TAMINEN SOPIMUKSEN VOIMASSAO LOAIKANA
5.1 Vakuutusyhtiön tiedonantovelvollisuus (6 §, 7 § ja 9 §)
Vakuutussopimuksen solmimisen jälkeen vakuutusyhtiö antaa
vakuutuksenottajalle vakuutuskirjan sekä vakuutusehdot.
Vakuutuksen voimassaoloaikana vakuutusyhtiö lähettää
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vakuutuksenottajalle vuosittain tiedon vakuutusmäärästä ja
muista sellaisista vakuutusta koskevista seikoista, joilla on
vakuutuksenottajalle ilmeistä merkitystä.
Jos vakuutusyhtiö tai sen edustaja on vakuutuksen voimassaoloaikana antanut vakuutuksesta puutteellisia, virheellisiä
taikka harhaanjohtavia tietoja, vakuutussopimuksen katsotaan olevan voimassa sen sisältöisenä kuin vakuutuksenottajalla oli saamiensa tietojen perusteella ollut aihetta
käsittää, jos tällaisten puutteellisten, virheellisten taikka
harhaanjohtavien tietojen voidaan katsoa vaikuttaneen vakuutuksenottajan menettelyyn. Tämä ei kuitenkaan koske tietoja,
jotka vakuutusyhtiö tai sen edustaja on vakuutustapahtuman
sattumisen jälkeen antanut tulevasta korvauksesta.
Mitä tämän kohdan 3 momentissa sanotaan, koskee
ainoastaan kuluttajaa sekä sellaista muuta luonnollista henkilöä taikka oikeushenkilöä, joka huomioon ottaen hänen elinkeinotoimintansa tai muun toimintansa laatu ja laajuus sekä
olosuhteet muutoin on vakuutuksenantajan sopijapuolena
rinnastettavissa kuluttajaan.
5.1.1 Tiedonantovelvollisuus muita kuin kuluttaja-asiakkaita
kohtaan
Vakuutussopimuslain 9. §:ää ei sovelleta. Vakuutusyhtiö antaa
vakuutuksenottajalle tietoja vakuutussopimuksen sisällöstä
hyvän vakuutustavan ja yleisten sopimusoikeudellisten
normien edellyttämässä laajuudessa. Vakuutusyhtiön tai sen
edustajan vakuutustapahtuman sattumisen jälkeen antama
tieto tulevasta korvauksesta ei vaikuta vakuutusturvaan eikä
sido vakuutusyhtiötä.
5.2 Vakuutuksenottajan tiedonantovelvollisuus vaaran
lisääntymisestä (26 § ja 34 §)
Vakuutuksenottajan tulee ilmoittaa vakuutusyhtiölle vakuutussopimusta päätettäessä ilmoitetuissa olosuhteissa tai
vakuutuskirjaan merkityssä asiantilassa vakuutuskauden
aikana tapahtuneesta olennaisesta vahingonvaaraa lisää västä muutoksesta, jota vakuutusyhtiön 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. Tässä
kohdassa tarkoitettuja muutoksia ovat esimerkiksi vakuutuskohteessa suoritetut korjaus-, muutos-, lisärakennus- ja laajennustyöt, vakuutuksen kohteen käyttötarkoituksen muuttaminen sekä toiminnan laadun ja laajuuden muuttaminen.
Jos vakuutuksenottaja on 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 alentam-

iseen.
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.
Vastuuvakuutus
Vastuuvakuutuksessa ei korvausta vakuutetun huolimattomuuden takia alenneta eikä evätä.
Jos vakuutettu on kuitenkin laiminlyönyt suojeluohjeen noudattamisen tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta, tai jos
vakuutetun alkoholin tai huumausaineen käyttö on vaikuttanut
laiminlyöntiin, voidaan korvausta alentaa tai se evätä.
Jos vakuutettu on laiminlyönyt suojeluohjeen noudattamisen
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.
6.2 Vahingon torjumis- ja rajoittamisvelvollisuus (pelastamisvelvollisuus)
Vakuutustapahtuman sattuessa tai välittömästi uhatessa
vakuutetun tulee kykyjensä mukaan huolehtia vahingon
torjumisesta tai rajoittamisesta. Jos vahinko on ulkopu olisen
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 rikoksen
tekijöille 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.
Vastuuvakuutus
Vastuuvakuutuksessa ei korvausta vakuutetun huolimattomuuden takia alenneta eikä evätä.
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Jos vakuutettu on kuitenkin laiminlyönyt 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 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
7. VAKUUTUSTAPAHTUMAN AIHEUTTAMINEN (30 § ja 34
§)
7.1 Vakuutustapahtuman aiheuttaminen tahallaan
Vakuutusyhtiö on vastuusta vapaa vakuutettua kohtaan, joka
on tahallisesti aiheuttanut vakuutustapahtuman.
7.2 Törkeä huolimattomuus sekä alkoholin tai huumausaineen
käyttö
Jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeästä
huolimattomuudesta tai jos vakuutetun alkoholin tai huumausaineiden käyttö on vaikuttanut vakuutustapahtumaan, voidaana hänelle tulevaa korvausta alentaa tai se voidaan evätä.
Harkittaessa korvauksen alentamista tai epäämistä otetaan
huomioon, mikä merkitys vakuutetun henkilön toimenpiteellä
on ollut vahingon syntymiseen. Lisäksi otetaan huomioon
vakuutetun henkilön tahallisuus tai huolimattomuuden laatu
sekä olosuhteet muutoin.
Mikäli kyse on vastuuvakuutuksesta, suorittaa vakuutusyhtiö
korvauksen mahdollisesta alentamisesta tai epäämisestä
huolimatta vahinkoa kärsineelle luonnolliselle henkilölle sen
osan korvauksesta, jota tämä ei ole ulosotossa tai konkurssissa
todetun vakuutetun maksukyvyttömyyden vuoksi saanut
perityksi.
7.3 Alkoholin ja muun huumaavan aineen vaikutus vahinkoon
moottoriajoneuvovakuutuksissa
Harkittaessa korvauksen maksamista moottoriajoneuvovakuutuksen perusteella noudatetaan edellä kohdissa 7.1 ja 7.2
esitetyn lisäksi seuraavaa:
Jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman kuljettaessaan ajoneuvoa sellaisessa tilassa, että hänen verensä
alkoholipitoisuus oli ajon aikana tai sen jälkeen vähintään 1,2
promillea tai että hänellä oli vähintään 0,53 milligrammaa
alkoholia litrassa uloshengitysilmaa, suoritetaan korvausta
vain erityisestä syystä. Samoin menetellään, jos vakuutettu on
aiheuttanut vakuutustapahtuman kuljettaessaan ajoneuvoa
muuten alkoholin tai muun huumaavan aineen kuin alkoholin
vaikutuksen alaisena taikka alkoholin ja muun huumaavan
aineen yhteisvaikutuksen alaisena niin, että hänen kykynsä
virheettömiin suorituksiin oli tuntuvasti huonontunut.
Jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman kuljettaessaan ajoneuvoa alkoholin tai muun huumaavan aineen
vaikutuksen alaisena taikka alkoholin ja muun huumaavan
aineen yhteisvaikutuksen alaisena muutoin kuin edellisessä
kappaleessa mainituissa tapauksissa, voidaan korvausta
alentaa sen mukaan, mikä oli hänen osuutensa vahinkoon.
8. SAMASTAMINEN (33 §)
Mitä edellä on sanottu vakuutetusta, kun kysymys on
vakuutustapahtuman aiheuttamisesta, suojeluohjeiden nouda-

ttamisesta tai pelastamisvelvollisuudesta, sovelletaan vastaavasti henkilöön
1) joka vakuutetun suostumuksella on vastuussa vakuutuksen
kohteena olevasta moottorikäyttöisestä tai hinattavasta ajoneuvosta, aluksesta taikka ilma-aluksesta;
2) joka omistaa vakuutetun omaisuuden yhdessä vakuutetun
kanssa ja käyttää sitä yhdessä hänen kanssaan; tai
3) joka asuu vakuutetun kanssa yhteisessä taloudessa ja
käyttää vakuutettua omaisuutta yhdessä hänen kanssaan.
Mitä edellä on sanottu vakuutetusta, kun kysymys on suojeluohjeiden noudattamisesta, sovelletaan vastaavasti henkilöön, jonka tehtävänä vakuutuksenottajaan olevan työ- tai virkasuhteen perusteella on huolehtia suojeluohjeen noudattamisesta.
9. SYYNTAKEETTOMUUS JA PAKKOTILA (36 §)
Vakuutusyhtiö ei vastuusta vapautuakseen tai sen rajoittamiseksi vetoa edellä mainittuihin kohtiin 6 ja 7, jos vakuutettu
aiheuttaessaan vakuutustapahtuman tai laiminlyödessään
suojeluohjeen noudattamisen taikka pelastamisvelvollisuuden
oli 12 vuotta nuorempi tai sellaisessa mielentilassa, ettei häntä
olisi voitu tuomita rangaistukseen rikoksesta.
Vakuutusyhtiö ei vastuusta vapautuakseen tai sen rajoittamiseksi vetoa kohtiin 5, 6 ja 7, jos vakuutettu aiheuttaessaan
vaaran lisääntymisen tai vakuutustapahtuman taikka laiminlyödessään suojeluohjeen noudattamisen tai pelastamisvelvollisuuden toimi henkilön tai omaisuuden vahingoittumisen ehkäisemiseksi sellaisissa olosuhteissa, että laiminlyönti tai toimenpide oli puolustettavissa.
Mitä tässä kohdassa on sanottu vakuutetusta, sovelletaan
myös kohdassa 8 vakuutettuun samastettavaan henkilöön.
10 . KORVAUSMENETTELY
10.1 Korvauksen hakijan velvollisuudet (69 § ja 72 §)
Korvauksen hakijan on annettava vakuutusyhtiölle sellaiset
asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vakuutusyhtiön vastuun
selvittämiseksi. Tällaisia asiakirjoja ja tietoja ovat esimerkiksi
ne, joiden avulla voidaan todeta, onko vakuutustapahtuma
sattunut, kuinka suuri vahinko on syntynyt ja kenelle korvaus
on suoritettava. Korvauksen hakija on velvollinen hankkimaan
ne selvitykset, jotka ovat parhaiten hänen saatavissaan ottaen
kuitenkin huomioon myös vakuutusyhtiön mahdollisuudet
hankkia selvitystä.
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 vakuutusyhtiön vastuun arvioimisen kannalta, voidaan korvausta alentaa tai se voidaan evätä sen mukaan, kuin olosuhteet huomioon ottaen on kohtuullista.
Vakuutusyhtiö luovuttaa sille ilmoitettuja vahinkoja koskevia
tietoja vakuutusyhtiöiden yhteiseen tietojärjestelmään. Tällöin
vakuutusyhtiö tarkistaa, mitä vahinkoja muille vakuutusyhtiöille on ilmoitettu. Tietoja käytetään vain korvauskäsittelyn yhteydessä vakuutusyhtiöihin kohdistuvan rikollisuuden torjumiseksi.
10.2 Korvausoikeuden vanhentuminen (73 §)
Vakuutuskorvausta on haettava vakuutusyhtiöltä vuoden kul-
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uessa 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.
10.3 Vakuutusyhtiön velvollisuudet (7 §, 8 §, 9 §, 67 §, 68 § ja
70 §)
Vakuutustapahtuman sattumisen jälkeen vakuutusyhtiö antaa
korvauksen hakijalle kuten esimerkiksi vakuutetulle ja kohdassa 16.4. tarkoitetuissa tilanteissa vastuuvakuutuksessa
vahinkoa kärsineelle tietoja vakuutuksen sisällöstä ja korvauksen hakemismenettelystä. Korvauksen hakijalle mahdollisesti
annetut ennakkotiedot tulevasta korvauksesta, korvausmäärästä tai korvauksen suorittamistavasta eivät vaikuta vakuutussopimuksen mukaiseen suoritusvelvollisuuteen.
Vakuutusyhtiö suorittaa vakuutustapahtumasta johtuvan
vakuutussopimuksen mukaisen korvauksen tai ilmoittaa, ettei
korvausta suoriteta, joutuisasti ja viimeistään kuukauden
kuluttua siitä, kun se on saanut vastuunsa selvittämisen
kannalta tarpeelliset asiakirjat ja tiedot. Jos korvauksen määrä
ei ole riidaton, vakuutusyhtiö suorittaa kuitenkin edellä
mainitussa ajassa korvauksen riidattoman osan.
Vastuuvakuutusta koskevasta korvauspäätöksestä vakuutusyhtiö lähettää tiedon myös vahinkoa kärsineelle.
Vakuutusyhtiö ilmoittaa vajaavaltaisen kotikunnan holhousviranomaiselle vajaavaltaiselle suoritettavasta muusta kuin
kustannusten tai varallisuuden menetysten korvaamista koskevasta vakuutuskorvauksesta, jos korvauksen kokonaismäärä
on suurempi kuin 1000 euroa.
Viivästyneelle korvaukselle vakuutusyhtiö maksaa korkolaissa (633/82) säädettyä viivästyskorkoa.
10.4 Kuittaus
Korvauksesta voidaan vähentää maksamattomat erääntynet
vakuutusmaksut ja muut vakuutusyhtiön erääntyneet saatavat
yleisten kuittausedellytysten mukaisesti.
11. VAKUUTUSKORVAUS
11.1 Ylivakuutus ja rikastumiskielto (57 §)
Omaisuus tai etuus on ylivakuutettu, jos vakuutussopimukseen
merkitty vakuutusmäärä on merkittävästi vakuutetun omaisuuden tai etuuden oikeaa arvoa suurempi.
Vakuutusyhtiö ei korvaa ylivakuutetulle omaisuudelle tai
etuudelle sattuneen vakuutustapahtuman johdosta enempää
kuin vahingon peittämiseksi tarvittavan määrän. Jos kuitenkin
vakuutusmäärä olennaisesti perustuu vakuutusyhtiön tai sen
edustajan antamaan arvioon, korvaus suoritetaan ylivakuutuksesta vakuutusmäärän mukaisena, paitsi milloin vakuutuksenottajan tahallisesti antamat väärät tai puutteelliset tiedot
olivat vaikuttaneet arvioon.
11.2 Alivakuutus (58 §)
Omaisuus tai etuus on alivakuutettu, jos vakuutussopimukseen
merkitty vakuutusmäärä on merkittävästi vakuutetun omaisuuden tai etuuden oikeaa arvoa pienempi. Huomioi myös mitä

kohdissa 2.2. ja 5.2 mainitaan alivakuutuksesta.
Vakuutusyhtiö korvaa alivakuutetulle omaisuudelle tai etuudelle sattuneen vakuutustapahtuman johdosta vain niin suuren
osan vahingosta kuin vakuutusmäärän ja omaisuuden tai
etuuden arvon välinen suhde osoittaa. Jos kuitenkin vakuutusmäärä olennaisesti perustuu vakuutusyhtiön tai sen edustajan
antamaan arvioon, korvaus suoritetaan vahingon määräisenä,
kuitenkin enintään vakuutusmäärän mukaisena.
12. MUUTOKSENHAKU VAKUUTUSYHTIÖN PÄÄTÖKSEEN
(8 §, 68 § ja 74 §)
Vakuutuksenottajalla tai korvauksenhakijalla on käytettävissään eri keinoja saadakseen muutosta vakuutusyhtiön päätökseen. Hänellä on oikeus nostaa kanne vakuutusyhtiötä
vastaan. Ennen sitä hän voi kysyä neuvoa ja opastusta
Vakuutus- ja rahoitusneuvonnasta tai pyytää ratkaisusuositusta lautakunnista. Lauta-kuntakäsittely ei estä kanteen
nostamista. Sen sijaan lautakunnat eivät ota käsiteltäväksi
asiaa, joka on käsitelty oikeudessa tai on siellä vireillä.
12.1 Itseoikaisu
Jos vakuutuksenottaja tai korvauksenhakija epäilee virhettä
vakuutusyhtiön korvauspäätöksessä tai muussa päätöksessä,
hänellä on oikeus saada asia uudelleen käsiteltäväksi vakuutusyhtiössä. Vakuutusyhtiö oikaisee päätöksen, jos uudet selvitykset antavat siihen aihetta.
12.2 Vakuutus- ja rahoitusneuvonta ja ratkaisusuosituksia
antavat lautakunnat
Jos vakuutuksenottaja tai korvauksenhakija on tyytymätön
vakuutusyhtiön päätökseen, hän voi kysyä neuvoa ja opastusta Vakuutus- ja rahoitusneuvonnasta. Se on puolueeton elin,
jonka tehtävänä on neuvoa kuluttajia vakuutus- ja korvausasioissa.
Vakuutusyhtiön päätös voidaan viedä Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan yhteydessä toimivaan Vakuutuslautakuntaan. Sen
tehtävänä on antaa ratkaisusuosituksia erimielisyyksistä, jotka koskevat lain ja vakuutusehtojen tulkintaa ja soveltamista
vakuutussuhteessa.
Vakuutusyhtiön päätös voidaan saattaa ratkaistavaksi myös
kuluttajariitalautakuntaan, joka antaa ratkaisusuosituksia
kuluttajansuojalainsäädännön perusteella.
Neuvontapalvelut ja lautakuntien lausunnot ovat maksuttomia.
12.3 Käräjäoikeus
Jos vakuutuksenottaja tai korvauksenhakija ei tyydy vakuutusyhtiön päätökseen, hän voi panna vireille kanteen vakuutusyhtiötä vastaan. Kanne voidaan panna vireille joko asian osaisen Suomessa olevan kotipaikan käräjäoikeudessa tai
vakuutusyhtiön kotipaikan taikka vahinkopaikan käräjäoikeudessa, jollei Suomen kansainvälisistä sopimuksista
muuta johdu.
Ennen kuin venevahinkoasia voidaan ottaa tuomioistuimen
tutkittavaksi, siitä tulee aina olla merivahingonlaskijan
korvaus-selvitys (laki 10/53).
Kanne vakuutusyhtiön tekemän päätöksen johdosta on
nostettava kolmen vuoden kuluessa siitä, kun asianosainen sai
kirjallisen tiedon vakuutusyhtiön päätöksestä ja tästä
määräajasta. Määräajan kuluttua umpeen oikeutta kanteen
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nostamiseen ei enää ole.
Lautakuntakäsittelyt katkaisevat kanneoikeuden vanhentumisen.

Vakuutusyhtiöllä on oikeus muuttaa vakuutusehtoja, -maksua
ja muita sopimusehtoja, kun perusteena on

13 . VAKUUTUSYHTIÖN TAKAUTUMISOIKEUS (75 §)
13.1 Vakuutusyhtiön takautumisoikeus kolmatta kohtaan
Vakuutetun oikeus vahingonkorvaukseen vahingosta korvausvastuussa olevalta kolmannelta henkilöltä siirtyy vakuutusyhtiölle sen suorittamaan korvausmäärään saakka.

- uusi tai muuttunut lainsäädäntö tai viranomaisen määräys

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 korvausva stuussa vahingosta huolimattomuudestaan riippumatta.

Vakuutusmaksu ja omavastuu

13.2 Vakuutusyhtiön takautumisoikeus vakuutuksenottajaa,
vakuutettua tai vakuutettuun samastettua kohtaan
Vakuutusyhtiö saa vaatia kohdassa 16.1 tarkoitetulle vakuutetulle suorittamansa korvauksen tai sen osan takaisin siltä
vakuutuksenottajalta, vakuutetulta tai vakuutettuun kohdan 8
mukaan samastetulta henkilöltä, joka on aiheuttanut vakuutustapahtuman tai laiminlyönyt kohtien 2.2 (tiedonantovelvollisuus), 5.2 (tiedonantovelvollisuus vaaran lisääntymisestä), 6.1 (velvollisuus noudattaa suojeluohjeita) ja 6.2
(vahingon torjumis- ja rajoittamisvelvollisuus) mukaisen velvollisuuden. Vakuutusyhtiö saa takautumisoikeuden nojalla
vaatia suoritetun korvauksen kokonaan, jos vakuutusyhtiö
olisi kohdissa 2.2, 5.2, 6.1, 6.2 ja 7 mainituilla perusteilla
vastuusta vapaa tai oikeutettu epäämään korvauksen. Jos
korvausta olisi kohtien 2.2, 5.2, 6.1, 6.2 ja 7 mukaisesti
alennettu, vakuutusyhtiö saa vaatia takaisin alennusta
vastaavan osan korvauksesta.
14 . VAKUUTUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN
14.1 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
2.2 tarkoitetun tiedonantovelvollisuutensa; tai
2) vakuutuksenottajan tai vakuutetun vakuutusyhtiölle
sopimusta päätettäessä ilmoittamissa olosuhteissa tai
vakuutuskirjaan merkityssä asiantilassa on vakuutuskauden
aikana tapahtunut kohdassa 5.2 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.
14.2 Sopimusehtojen muuttaminen vakuutuskauden vaihtuessa (19 §)
A. Ilmoitusmenettely
Vakuutusyhtiöllä on jatkuvissa vakuutuksissa oikeus vakuutuskauden vaihtuessa muuttaa vakuutusehtoja, -maksua sekä
muita sopimusehtoja.
Ehdot ja maksut

- ennalta arvaamaton olosuhteiden muutos (esim. kansainvälinen kriisi, poikkeuksellinen luonnontapahtuma, suuronnettomuus).

Vakuutusyhtiöllä on oikeus muuttaa vakuutusmaksua ja/tai
omavastuun euromäärää vakuutuksen korvausmenon
muutosta vastaavasti. Kyseinen vakuutusmaksun korotus voi
kuitenkin olla enintään 15 % vuotuisesta vakuutusmaksusta.
Bonusoikeuksin myönnetyn venevakuutuksen maksusta annetaan maksualennusta vahvistettujen perusteiden mukaisesti.
Bonus pienenee vahinkovakuutuksesta suoritetun korvauksen
johdosta sen mukaan kuin mainituissa perusteissa on erikseen
määrätty.
Vakuutusturvan sisältö
Vakuutusyhtiöllä on lisäksi oikeus tehdä vakuutusehtoihin 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 tai 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.
B. Vakuutuksen irtisanomista edellyttävät muutokset
Jos vakuutusyhtiö muuttaa vakuutusehtoja, -maksuja tai muita
sopimusehtoja muissa kuin edellä kohdassa A luetelluissa
tapauksissa tai poistaa vakuutuksesta voimakkaasti markkinoidun edun, vakuutusyhtiön on irtisanottava vakuutus päättymään vakuutuskauden lopussa. Irtisanominen suoritetaan kirjallisesti viimeistään kuukautta ennen vakuutuskauden päättymistä.
Poiketen siitä mitä A ja B kohdissa sanotaan, vakuutusyhtiöllä
on oikeus vakuutuskauden vaihtuessa muuttaa vakuutusehtoja, maksua ja muita sopimusehtoja muilla kuin yllämainituilla perusteilla, mikäli vakuutuksenottaja ei ole
kuluttaja tai sellainen muu luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka huomioon ottaen hänen elinkeinotoimintansa tai
muun toimintansa laatu ja laajuus sekä olosuhteet muutoin on
vakuutuksenantajan sopijapuolena rinnastettavissa kuluttajaan. Jos vakuutusyhtiö tekee sellaisia muutoksia vakuutussopimukseen, menettely on sama kuin yllä A kohdassa.
15 . VAKUUTUSSOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN
15.1 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 vakuutuksen päättymisaikaa, vakuutus päättyy, kun irtisanomista koskeva ilmoitus on
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jätetty tai lähetetty vakuutusyhtiölle.
Jos vakuutuksenottaja ei ole kuluttaja tai sellainen muu luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka huomioon ottaen hänen
elinkeinotoimintansa tai muun toimintansa laatu ja laajuus
sekä olosuhteet muutoin on vakuutuksenantajan sopijapuolena rinnastettavissa kuluttajaan, vakuutuksenottajalla on,
poiketen edellä mainitusta, kuitenkin vain oikeus irtisanoa
vakuutus päättymään vakuutuskauden lopussa. Irtisanominen
on suoritettava kirjallisesti viimeistään kuukautta ennen
vakuutuskauden päättymistä.
15.2
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
vakuu-tusyhtiö oikean asianlaidan tuntien ei olisi vakuutusta
myöntä-nyt;
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
irti-sanomista koskevan ilmoituksen lähettämisestä.
Vakuutusyhtiön oikeus irtisanoa vakuutus vakuutusmaksun
suorittamisen laiminlyönnin vuoksi määräytyy kohdan 4.2 mukaisesti.
15.3 Vakuutusyhtiön oikeus irtisanoa vakuutus vakuutuskauden lopussa (16 §)
Vakuutusyhtiöllä on oikeus irtisanoa vakuutus päättyväksi
vakuutuskauden lopussa. Irtisanomista koskevassa ilmoituksessa mainitaan irtisanomisperuste. Irtisanominen suoritetaan kirjallisesti viimeistään kuukautta ennen vakuutuskauden
päättymistä.
15.4 Omistajan vaihdos (63 §)
Vakuutussopimus päättyy, jos vakuutettu omaisuus siirtyy
oikeustoimen johdosta muulle uudelle omistajalle kuin
vakuutuksenottajalle itselleen tai tämän kuolinpesälle. Jos
vakuutustapahtuma sattuu 14 päivän kuluessa omistusoikeuden siirtymisestä, omaisuuden uudella omistajalla on
kuitenkin oikeus korvaukseen, jollei hän itse ole ottanut
omaisuudelle vakuutusta.

Mikäli omaisuutta koskevaan vakuutukseen on liitetty muita
vakuutuksia, esim. vastuu-, oikeusturva- tai keskeytysvakuutus, päättyy tällainen vakuutus välittömästi omaisuuden
siirtyessä uudelle omistajalle.
15.5 Ryhmäetuvakuutuksen irtisanominen (17 b §)
Jos ryhmäetuvakuutuksen vakuutuksenottaja eroaa tai
erotetaan ryhmän jäsenyydestä, ryhmäetuvakuutus päättyy.
Vakuutusyhtiö ilmoittaa vakuutuksenottajalle kirjallisesti
päättymisperusteen ja -ajankohdan. Vakuutus päättyy
aikaisintaan kuukauden kuluessa ilmoituksen lähettämisestä.
16. KOLMANNEN HENKILÖN OIKEUDET
16.1 Muut vakuutetut, joiden hyväksi omaisuutta koskeva
vakuutus on voimassa (62 §)
Sen lisäksi mitä näissä vakuutusehdoissa on muutoin määrätty
vakuutetusta, on omaisuutta koskeva vakuutus voimassa omistajan, omistuksenpidätysehdoin omaisuuden ostaneen, panttioikeuden ja pidätysoikeuden haltijan sekä muutoinkin sen
hyväksi, johon omaisuutta koskeva vaaranvastuu kohdistuu.
16.2 Vakuutetun asema vakuutustapahtuman satuttua (65 §)
Vakuutusyhtiö vetoaa korvauksen alentamiseksi tai epäämiseksi edellisessä kohdassa tarkoitettua vakuutettua kohtaan vakuutuksenottajan tai toisen vakuutetun tiedonantovelvollisuuden (kohta 2.2) tai vaaran lisääntymisestä (kohta
5.2) ilmoittamisen laiminlyöntiin vain, jos kohdassa 16.1
tarkoitettu vakuutettu ennen vakuutustapahtumaa tiesi tai
hänen olisi pitänyt tietää vakuutuksenottajan tai toisen
vakuutetun menettelystä.
Kullakin vakuutetulla on oikeus vakuutustapahtuman johdosta
suoritettavaan korvaukseen. Vakuutuksenottaja saa kuitenkin
vakuutettua sitovasti neuvotella vakuutusyhtiön kanssa sekä
nostaa korvauksen, paitsi jos vakuutettu on sopimuksessa nimeltä mainittu tai hän on ilmoittanut itse valvovansa oikeu ttaan taikka kysymys on kiinnityksenhaltijan oikeudesta
saada maksu korvauksesta.
16.3 Etuoikeus saada maksu korvauksesta (66 §)
Jos omaisuutta koskeva vakuutus on voimassa henkilön
hyväksi, jolla on saatavan vakuudeksi panttioikeus omaisuuteen, hänellä on, vaikkei saatava olisikaan erääntynyt,
oikeus ennen omistajaa saada maksu korvauksesta, jollei
omistaja ole korjannut vahinkoa tai aseta vakuutta sen
korjaamiseksi. Mitä tässä on sanottu, on vastaavasti voimassa
henkilön hyväksi, jolla on oikeus pidättää omaisuus erääntyneen saatavan vakuudeksi.
Omistajalla on oikeus saada maksu korvauksesta ennen omistuksenpidätysehdoin omaisuuden ostanutta.
Kiinnityksenhaltijan oikeudesta saada maksu korvauksesta on
voimassa mitä kiinnityksenhaltijan oikeudesta vakuutuskorvaukseen on säädetty.
16.4 Vahinkoa kärsineen oikeus korvaukseen vastuuvakuutuksessa (67 §)
Vahinkoa kärsineellä on vastuuvakuutuksessa oikeus vaatia
vakuutussopimuksen mukainen korvaus suoraan vakuutusyhtiöltä, jos vakuutettu on asetettu konkurssiin tai on muutoin
maksu-kyvytön.
Jos vakuutusyhtiölle esitetään korvausvaatimus, vakuutusyhtiö ilmoittaa tästä vakuutetulle ilman aiheetonta viivytystä
sekä varaa hänelle tilaisuuden esittää selvitystä vakuutus-
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tapahtumasta. Vakuutetulle lähetetään myös tieto asian
myöhemmästä käsittelystä.
Jos vakuutusyhtiö hyväksyy vahinkoa kärsineen korvausvaatimuksen, hyväksyminen ei sido vakuutettua.
16.5 Vahinkoa kärsineen muutoksenhakuoikeus vastuuvakuutuksessa (68 §)
Vahinkoa kärsineellä on oikeus nostaa vakuutusyhtiön
korvauspäätöksen johdosta kanne vakuutusyhtiötä vastaan
tai saattaa asia Vakuutuslautakunnan tai kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi kohdan 12 mukaisesti.
17. MUITA VAKUUTUSSOPIMUSLAISSA KÄSITELTÄVIÄ
ASIOITA
Vakuutussopimuslaissa on säännöksiä myös seuraavista
asioista:
Soveltamisala (1 §)
Säännösten pakottavuus (3 §)
Virheellisten tietojen ja vaaran lisääntymisen merkityksettömyys (35 §)
Maksun suorittaminen pankkiin tai postiin (44 §)
Vakuutusmaksusaatavan vanhentuminen (46 §)
Monivakuutus (59 §)
Vakuutuksenantajien vastuun jakaminen monivakuutuksessa
(60 §)
Maksu väärälle henkilölle (71 §)
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