Venevakuutus
Venevakuutus suojaa venettäsi onnettomuuksilta, vahingoilta, varkaudelta ja ilkivallalta. Sinulle venevakuutus tarjoaa mukavampaa veneilyä ilman turhaa huolta
odottamattomista tapahtumista.

Venevakuutus
Folksamilla on pitkä kokemus
venevakuutuksista. Me tiedämme, että
vakuutustarve vaihtelee vakuutettavasta
venetyypistä ja veneen varustelusta riippuen.
Siksi tarjoamme sinulle mahdollisuuden koota
vakuutuksesi juuri sinulle sopivista palasista.

Kasko vai osakasko?
Paatti tai jahti... Olipa veneesi minkä kokoinen tai näköinen
tahansa, se on yksilö, kuten omistajansakin. Nyt voit räätälöidä vakuutuksesi ja valita Folksam Venevakuutuksista
Kaskon tai Osakaskon.
Kasko
Kaskovakuutus on laajin vakuutusmuoto, joka korvaa
ennalta-arvaamattoman, äkillisen ulkoisen tapahtuman
aiheuttamat vahingot. Tällaisia tapahtumia ovat esimerkiksi karilleajo, myrsky ja salamanisku. Sen lisäksi se korvaa
palon, varkauden ja tahallisen vahingonteon aiheuttaman
vahingon.
Osakasko
Nimensä mukaisesti Osakasko ei ole yhtä kattava kuin
Kasko. Se korvaa tahallisesta vahingonteosta, varkaudesta ja palosta aiheuttuneet vahingot, mutta ei ennaltaarvaamattoman äkillisen ulkoisen tapahtuman aiheuttamia
vahinkoja.
Vastuuvakuutus
Vakuutus korvaa toiselle osapuolelle henkilö- ja esine
vahingot, josta olet voimassa olevan oikeuden mukaan
vastuussa. Vakuutettuja ovat vakuutetun veneen omistaja,
haltija sekä omistajan tai haltijan luvalla venettä käyttävät.

Lisäturvavakuutus
Lisämaksua vastaan Kaskovakuutukseen voidaan liittää
lisäturvavakuutuksia.

Konerikkovakuutus
Ottamalla konerikkovakuutuksen, vakuutuksen korvauspiiri laajenee kattamaan myös äkilliset ja ennalta arvaamattomat päämoottorin, sen voimansiirron ja potkurin sisäiset
konerikot, joita ovat esimerkiksi ventiilivarren katkeaminen
ja siitä johtuva moottorin vaurioituminen. Konerikkovakuutuksen voi ottaa korkeintaan kuuden vuoden ikäiselle
moottorille.
Masto- ja takilavakuutus
Vakuutus antaa laajennetun vakuutusturvan masto- ja
takilavahingoissa. Kaskovakuutus kattaa tulipalon, varkau
den, kuljetuksen, karilleajon tai törmäyksen yhteydessä
syntyneet takila- ja purjevahingot. Masto- ja takilavakuutus antaa turvan myös ennalta- arvaamattomien masto- ja
takilavahinkojen varalta. Tällaisia ovat esimerkiksi vanttiruuvin pettäminen ja siitä johtuva maston kaatuminen.
Vahingon ei siis tarvitse johtua ulkoisesta tapahtumasta.
Vakuutus koskee korkeintaan 20 vuotta vanhoja veneitä.

Vakuutuksen voimassaoloalue
Vakuutus on voimassa Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan
vesillä, Itämerellä, Suomenlahdella, Saimaan kanavalla,
Skagerrakissa ja Kattegatissa. Vakuutus on myös voimassa
maissa, kun venettä säilytetään Suomessa, Ruotsissa, Norjassa tai Tanskassa ja kun sitä kuljetetaan näiden maiden
välillä.

Vakuutusmaksu
Vakuutusmaksun suuruus perustuu muun muassa veneen
arvoon (ota huomioon, että vene on aina vakuutettava sen
käyvästä arvosta), moottorin tehoon, päämoottoreiden
määrään ja veneen ikään.
Kaskovakuutuksen vakuutusmaksu jakautuu suhteessa
vahinkoriskiin. Siten vakuutusmaksu on pienempi
talvikuukausina.
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Omavastuu
Vahingon sattuessa sinulla on omavastuu. Se merkitsee,
että vastaat itse osittain vahingosta. Mitä korkeamman
omavastuun valitset, sitä pienempi on vakuutusmaksusi.
Omavastuuvaihtoehdot:
• 150 € (bonusoikeutettu)
• 300 €
• 450 € (bonusoikeutettu)
• 600 €
• 1 200 €
• 2 400 €
Hyvä vahinkohistoria palkitaan
Mitä pidempään olet ollut Folksam Vahinkovakuutuksen
asiakkaana ja mitä enemmän vahinkovapaita vuosia sinulla on, sitä vähemmän maksat! Jos vakuutuksesta ei ole
korvattu vahinkoja tietyn ajanjakson sisällä, omavastuusta
myönnetään vähennys taulukon mukaisesti.

Vahingottomat vuodet
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Alennukset
• Katsastusalennus -20 % Kaskovakuutuksen maksusta,
jos vene katsastetaan vuosittain Suomen Purjehdus ja Veneily Ry:n 1-, 2- tai 3-luokan määräysten mukaisesti.
• Kiinteä sammutusjärjestelmä -10 %
• Maksaessasi vakuutusmaksun yhdessä erässä -5 %
• Perämoottorilla varustetuille moottoriveneille myönnetään ikäalennus taulukon mukaisesti:
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Tämä ei ole täydellinen tuoteselostus. Vakuutukseen liittyy rajoituksia.
Tarkka selvitys korvattavista vahingoista ja rajoituksista ilmenee
vakuutusehdoista. Tutustu myös Folksam Venevakuutuksen
tuotetietoihin ja vakuutusehtoihin.

Folksam Vahinkovakuutus Oy
Pl 549, 00101 Helsinki
Puh 010 550 2000
Y-tunnus 2190954-7
www.folksam.fi

