Venevakuutus
Vakuutusta koskevat tiedot sisältävä asiakirja
Yritys: If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike

Tuote: If Venevakuutus

Tämä tuotetietoasiakirja antaa yleiskuvan vakuutuksesta ja siihen saatavilla olevista turvista. Täydelliset tiedot löytyvät vakuutusehdoista ja -oppaasta.
Oman vakuutuksesi sisältö riippuu vakuutukseesi valitsemistasi turvista. Voit tarkistaa vakuutusturvasi sisällön vakuutuskirjastasi.

Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä?
Venevakuutus on vapaaehtoinen vakuutus, joka antaa turvaa oman veneesi omaisuusvahingoille. Venevakuutuksen laajuuden voit valita
Ifin tarjoamista vaihtoehdoista

Mitä vakuutus kattaa?

Mitä vakuutus ei kata?

Vakuutus kattaa äkillisiä ja ennalta arvaamattomia omaisuusvahinkoja, jos turvat ovat saatavilla vakuutettavalle veneelle ja valittu vakuutukseen.

Vakuutus ei kata esimerkiksi
kodin tai huvilan irtaimistoa
turvallisuus- tai viranomaismääräysten vastaisia tai vastaisesti asennettuja osia tai laitteita

Ilkivallan, varkauden tai tulipalon aiheuttamat
vahingot
Veneelle vesillelaskussa tai -nostossa, tai säilytyksen
ja kuljetuksen aikana aiheutuneen vahingon

veneen kuljettajalle tai matkustajille aiheutunutta
vahinkoa

Ulkopuolisille aiheutuneita vahinkoja, joista olisit itse vastuussa, venevastuuturvan enimmäiskorvausmäärä henkilöja esinevahingoissa on 1 000 000 euroa.

veneessä olleen henkilön, eläimen tai esineen
liikkumisesta aiheutuneita vahinkoja

Karilleajot ja muut vesillä sattuneet törmäykset
johonkin esineeseen

Onko vakuutusturvalle mitään rajoitteita?

Rikkoutumisesta johtuvan veneen uppoamisen

Yleisiä rajoitteita ovat esimerkiksi

Korvaus veneen rahoittajalle tai leasing-vuokranantajalle silloin, kun korvausta ei makseta vakuutuksenottajalle esimerkiksi suojeluohjeiden laiminlyönnin vuoksi

Lisäturvat

suojeluohjeiden laiminlyönti
moottoriveneen tai vesiskootterin vakuutus ei ole voimassa
kilpailuihin tai niiden harjoituksiin osallistuessa
suunnittelu-, asennus-, käsittely-, käyttö- tai työvirheet
kuluminen, ruostuminen, syöpyminen, lahoaminen, väsyminen
tai osmoosi

Alle 13 vuotta vanhan päämoottorin, voimansiirron
ja potkurin rikkoutumisen sisäisestä syystä

pakkanen, jäätyminen, lumi, sade tai tulva
moottoreiden ja laitteiden tekninen vika, paitsi jos vakuutukseen kuuluu konerikkoturva
vakuutus ei ole voimassa vuokrauksessa tai charter-käytössä,
ellei siitä ole erikseen sovittu

Missä vakuutusturva on voimassa?
Pohjoismaiden vesistöissä ja aluevesillä (lukuun ottamatta Islantia, Färsaaria ja Grönlantia)
koko Itämerellä ja sen lahdissa sekä Saimaan ja Kielin kanavissa
Kattegattissa ja Skagerakissa Lindesnes Helgoland - Wilhelmshaven -linjan itäpuolella sekä Saksan pohjoisilla aluevesillä
Bremerhaven-Hamburg -linjan pohjoispuolella
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maasäilytyksessä Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja Tanskassa sekä kuljetuksissa niiden välillä

Mitkä ovat velvoitteeni?
Sopimusta tehtäessä antaa oikeat tiedot pyydetyistä asioista, mm. vakuutusten kohteesta ja sen käytöstä sekä veneen omistajista.
Maksaa vakuutusmaksu ajallaan.
Noudattaa suojeluohjeita.
Ilmoittaa viipymättä havaitsemistani virheellisistä ja puutteellisista vakuutukseen liittyvistä tiedoista.
Vahingon sattuessa tehdä vahinkoilmoitus ja antaa vahinkoasian selvittämiseksi tarpeelliset tiedot Ifille.

Kuinka ja milloin suoritan maksun?
If lähettää vakuutusmaksulaskun, joka tulee maksaa viimeistään eräpäivänä laskussa ilmoitetulle pankkitilille.
Vakuutussopimusta tehtäessä sovitaan, kuinka monessa erässä vuosimaksu maksetaan ja miten If toimittaa laskut.

Milloin vakuutusturva alkaa ja päättyy?
Vakuutusturva alkaa, kun vakuutuksenottaja ja If sopivat vakuutuksen alkamisesta. Vakuutusturva on voimassa toistaiseksi.
Vakuutusturva päättyy vakuutuksenottajan kirjalliseen irtisanomiseen.
If voi päättää vakuutuksen, jos vakuutusmaksua ei ole maksettu eräpäivänä. Tällöin vakuutus päättyy 14 päivän kuluttua irtisanomisilmoituksen
lähettämisestä.
Ifillä on lisäksi oikeus irtisanoa vakuutus vakuutuskauden vaihtuessa.

Miten irtisanon sopimuksen?
Vakuutuksen voi irtisanoa milloin tahansa.
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Irtisanominen tulee tehdä Ifille kirjallisesti.

