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Miksi If Venevakuutus?

Turvaksi vastatuulien 
varalle

Tämä opas ei ole täydellinen selvitys If Venevakuutuksesta. Tutustu huolella tähän oppaaseen ja aina myös  
vakuutusehtoihin ja yleisiin sopimusehtoihin. Mahdolliset vahingot korvataan vakuutusehtojen mukaisesti.

1 Ei vaikeita myrskyrajoja 
Korvaamme venevahinkoja tuulen nopeudesta riippumatta.

2 Vesille täydellä bonuksella 
Ottaessasi veneellesi täyskaskon saat heti täyden 60 % 
bonuksen.

3 Suomen pienin omavastuu 
Varkaus-, ilkivalta- ja tulipalovahingoissa omavastuusi on vain  
100 euroa.

   Lisätietoa venevakuutuksesta if.fi/vene

https://if.fi/vene
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Venevakuutus pähkinänkuoressa

Nauti veneilystä 
ilman huolia
Voit ottaa venevakuutuksen purjeveneelle, moottoriveneelle tai vesi- 
skootterille. Voit valita veneellesi joustavan ja erittäin kattavan täyskaskon 
tai suppeamman osakaskon.

Miksi täyskasko?
Veneesi on turvattuna vesillä niin tyynellä kuin myrsky-
säällä, ja saat korvausta myös rikkoutumisesta johtuvasta 
uppoamisesta ja vuotovahingoista. Täyskasko on 
voimassa myös veneen ollessa laiturissa tai talviteloilla 
sekä nostojen, laskujen ja kuljetusten aikana. Kun 
vakuutusturva on voimassa koko ajan, voit aloittaa 
veneilykauden aina huoletta. Voit laajentaa täys-
kaskoa konerikkoturvalla, ja rahoitetulle veneelle 
saat myös rahoitusturvan.

Miksi osakasko?
Saat korvausta esimerkiksi varkaus-, ilkivalta- ja 
palovahingoista sekä mm. vesillelaskun tai kulje-
tuksen yhteydessä tapahtuneista vahingoista. Sen 
sijaan vesillä sattuneet vahingot, esimerkiksi karilleajot, 
pohjakosketukset ja törmäykset jäävät omalle vastuullesi.

Ilmoita vahingosta 
ja seuraa vahinkosi 
käsittelyä kätevästi 
Omilla sivuilla. Käytät 
Omia sivuja helpoiten 
If Mobiilissa.

https://www.if.fi/henkiloasiakkaat/asiakaspalvelu/verkkopalvelut/omat-sivut
https://www.if.fi/henkiloasiakkaat/asiakaspalvelu/verkkopalvelut/if-mobiili
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Täys- ja osakaskon hinnoittelu 
Täyskaskon hinnoittelu vaihtelee vuodenajan mukaan: kesäaikana 
veneeseen kohdistuu enemmän riskejä, joten silloin maksukin on 
korkeampi. Talvella hinta on pieni. Näin määräytyvä kokonaishinta 
laskutetaan tasaisesti ympäri vuoden. Osakaskon hinta pysyy 
puolestaan samana ympäri vuoden.

Täydennä venevakuutuksen turvaa
Venevakuutuksesta ei korvata veneilijän tai matkustajien tapa-
turmia, vaan niihin kannattaa varautua If Tapaturmavakuutuksella.

Venevakuutus kattaa veneesi varusteet, mutta ei veneessä 
säilytettävää tai kuljetettavaa omaisuutta. Esimerkiksi harrastus- 
välineiden, puhelimen tai tabletin ja muun irtaimiston turvaksi sinun 
kannattaa ottaa If Kotivakuutus.
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Mitä venevakuutus korvaa?

Vakuutus turvaa veneesi  
ja sen varusteet
Seuraavassa kerromme lyhyesti täyskaskon ja osakaskon turvista sekä 
vakuutuksen kohteista eli siitä, mitä vakuutus kattaa.

Jos haluat perehtyä turvien sisältöihin ja vakuutuskohteisiin vieläkin 
yksityiskohtaisemmin, löydät tarkempaa tietoa vakuutusehdoista.

Täyskaskon sisältämät turvat

Veneilyturva
Korvaus esimerkiksi karilleajon tai törmäyksen aiheuttamista veneily- 
vahingoista tuulen nopeudesta riippumatta. Korvaamme myös kuluja 
matkustajien kotiinkuljetuksesta sekä veneen vesiltänostosta ja kulje- 
tuksesta korjaamoon.

Uppoaminen tai vuoto
Korvaus veneen uppoamisen sekä veneen sisään vuotaneen veden  
aiheuttamista vahingoista esimerkiksi veneen rungon tai läpivientien 
rikkouduttua.

Täyskaskon ja osakaskon sisältämät turvat

Ilkivaltaturva
Korvaus veneeseesi kohdistuneesta tahallisesta vahingonteosta.  
Omavastuu 100 €.

Varkausturva
Korvaus veneesi ja sen varusteiden varkaudesta tai murtautumisesta 
veneeseen. Omavastuu 100 €.
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Paloturva
Korvaus tulen tai salamaniskun aiheuttamasta palovahingosta.  
Omavastuu 100 €.

Venevastuu
Korvaus ulkopuolisille aiheutuneista vahingoista, joista olisit itse  
vastuussa.

Täyskaskon lisäturvat

Konerikkoturva (maksullinen lisäturva)
Korvaus alle 13 vuotta vanhan päämoottorin, voimansiirron ja potkurin 
rikkoutuessa sisäisestä syystä.

Rahoitusturva (maksuton lisäturva)
Korvaus rahoitetun veneen vahingoista rahoitusyhtiölle silloinkin, kun 
korvaus muuten jäisi maksamatta.

Venevakuutuksen kohteet
Vakuutus kattaa veneen rungon, moottorit, purjeet ja takilan. Lisäksi 
se kattaa muun muassa veneeseen kiinteästi asennetut tai lukitussa 
tilassa säilytettävät veneilyvarusteet ja veneilyssä tarvittavat  
elektroniset laitteet ohjelmistoineen, mutta ei veneessä säilytettävää 
tai kuljetettavaa omaisuutta.

Vakuutukseen sisältyy

• Veneen runko
• Pää- ja apumoottorit
• Takila ja purjeet
• Jolla ja apualukset moottoreineen (moottoriteho enintään  

15 hv eli 11 kW)
• Pelastuslautat
• Rekisteröimätön säilytystraileri 1 500 euroon asti
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Vakuutukseen ei sisälly

• Kalastusvarusteet ja välineet
• Henkilökohtainen omaisuus
• Poiju
• Turvallisuus- tai viranomaismääräysten vastaisesti asennetut 

laitteet
• Irralliset latausasemat, akkulaturit ja johdot

Korvaaminen
Venevakuutus korvaa ulkoisesta syystä äkillisesti ja ennalta 
arvaamatta sattuneita suoranaisia esinevahinkoja. Vakuutus- 
tapahtuman tulee olla todennettavissa: miten, missä, milloin ja  
mitä tapahtui, mikä aiheutti vahingon.

Korvauksen määrä
Korvaamme ensisijaisesti veneesi korjauskustannukset tai niitä 
vastaavan määrän. Korjaamisen yhteydessä ei korvata arvon 
alenemista eikä vahinkoon liittymättömiä muutos- tai parannustöitä. 
Korvauksen määrä perustuu vastaavan omaisuuden käypään 
hintaan. 

Käypä hinta on se käteishinta, mikä vahinkohetkellä omaisuu-
destasi olisi ollut saatavissa. Käypää hintaa määriteltäessä otetaan 
huomioon muun muassa markkinatilanne, omaisuuden kunto sekä 
mahdolliset ikävähennykset. Enimmäiskorvausmäärä on veneen 
käypä hinta kaikkine varusteineen. Jos vahinko on tätä suurempi, 
ylimenevä osuus jää omalle vastuullesi. Ylivakuuttaminen on turhaa, 
sillä korvauksen ylärajana on omaisuuden käypä hinta.

Vakuutusyhtiöllä on oikeus valita korjaamo, jolta kyseinen palvelu 
hankitaan. Ota siksi aina ensin yhteyttä Ifiin. Jos veneen, sen osan 
tai varusteen korjaaminen tai muu palvelu tai varaosat hankitaan 
muualta kuin Ifin nimeämältä palveluntuottajalta tai myyjältä, niiden 
kustannukset korvataan enintään sen suuruisina kuin ne  olisivat 
syntyneet käytettäessä Ifin nimeämää palveluntuottajaa. 
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Ikävähennykset
Venevakuutuksen korvausmäärä pienenee joissakin esineryhmissä 
ensimmäisen vuoden jälkeen uuden vastaavan esineen arvoon 
verrattuna. Tämä koskee akkuja, venekuomuja, venepatjoja ja 
-tyynyjä, purjeita, elektronisia varusteita, takilaa ja mastoa, kylmä- 
ja lämmityslaitteita, kumivenettä sekä moottoreita, vetolaitteita, 
ohjauslaitteita, trimmilaitteita ja niiden varusteita. Ikävähennys on 
enintään 60 %.

Korvaus matkan keskeytymisestä
Vakuutuksesta korvataan myös enintään 1 000 € ylimääräisiä ja 
välittömiä kotiinpaluukustannuksia, joita aiheuttaa matkan keskey-
tyminen. Maksamme myös mahdolliset hinauskulut korvattavasta 
vahingosta.
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Tärkeää tietoa venevakuutuksesta

Tarkista vakuutuksen 
voimassaolo, jos veneilet 
kaukana Suomesta
Seuraavassa kerromme sinulle tärkeää tietoa muun muassa vakuutuksesi 
voimassaolosta, bonuksista, omavastuista ja vakuutusmaksuista.

Vakuutuksen voimassaolo
Voimassaoloalue

• Pohjoismaiden vesistöissä ja aluevesillä (lukuun ottamatta 
Islantia, Färsaaria ja Grönlantia)

• Itämerellä ja sen lahdissa lukuun ottamatta Venäjän aluevesiä
• Kielin kanavassa sekä Kattegattissa ja Skagerakissa  

Lindesnes-Helgoland-Wilhelmshaven -linjan itäpuolella
• Saksan pohjoisilla aluevesillä Bremerhaven-Hamburg -linjan 

pohjoispuolella
• Maasäilytyksessä Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja Tanskassa 

sekä kuljetuksissa niiden välillä

Voimassaoloalue
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Moottoriveneen tai vesiskootterin vakuutus ei ole voimassa 
kilpailuun, reittiajotapahtumaan tai niiden harjoituksiin osallis- 
tuttaessa.

Vakuutus ei ole voimassa vuokrauksissa tai charter-käytössä.

Laajennettu kulkualue
Purjehduskilpailun ajaksi ja siirtopurjehduksissa muualta Euroopasta 
Suomeen voimme laajentaa vakuutuksesi kulkualuetta. Purjehdus- 
kilpailujen ajaksi voimme myös korottaa vastuuvakuutuksesi  
enimmäiskorvausmäärää. Muutoksista voit sopia asiakaspalvelumme 
kanssa. 

Omavastuu
Maksettavasta korvauksesta vähennetään omavastuu. Voit valita 
omavastuuksi esim. 150, 450, 850, 1 700, 3 000 tai 5 000 € veneen 
arvosta riippuen. Isompi omavastuu pienentää vakuutusmaksua.

Omavastuuta ei peritä varkausvahingoissa, jos veneessä on ehtojen 
mukainen murtohälytin tai varastettu perämoottori on ollut kiinni-
tettynä perämoottorilukolla.

Lisäomavastuu
Joissakin vahingoissa korvattavan vahingon määrästä vähennetään 
25 % lisäomavastuu. Lisäomavastuu koskee hiilikuidusta valmis-
tetulle takilalle sattuneita vahinkoja sekä täyskaskosta korvattavia 
purje- ja takilavahinkoja, jotka ovat sattuneet veneen osallistuessa 
purjehduskilpailuun tai sen harjoituksiin.

Bonus
Täyskaskon bonus on suurimmillaan 60 %. Saat uuteen venevakuu-
tukseen heti täyden bonuksen. Korvatun vahingon seurauksena 
bonus laskee 20 prosenttiyksikköä, ja nousee vahingottoman vuoden 
jälkeen 10 prosenttiyksikköä vuodessa. Bonus ei kuitenkaan vähene 
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varkaus- ja ilkivaltavahinkojen, palon aiheuttamien vahinkojen eikä 
vastuuvahinkojen vuoksi. 

Osakaskossa ei ole bonusta.

Turvallisuusalennukset
Venevakuutuksesta voidaan myöntää seuraavat alennukset:

• Veneilytutkintoalennus 10 % (Traficomin kansainvälinen  
huviveneenkuljettajakirja, SPV:n teoria- ja käytännön kurssit 
veneilyyn tai Suomen Navigaatioliiton navigaatiokurssit)

• Katsastusalennus 10 %

Veneilytutkinto ja/tai voimassa oleva katsastustodistus on esitettävä 
pyydettäessä.

Suojeluohjeet
Voit estää tai pienentää vahinkoja noudattamalla vakuutusehtoihin 
koottuja suojeluohjeita. Ne koskevat muun muassa paloturvalli- 
suutta, omaisuuden käyttöä, säilytystä ja kuljetusta sekä luonnon- 
ilmiövahinkojen torjuntaa. Korvaus voidaan hylätä tai se  
voi alentua, jos ohjeita lyödään laimin.

Tärkeimpiä suojeluohjeita:

• Telakoi vene niin, etteivät routa, jään liikkeet tai veden pinnan 
nousu vaurioita sitä

• Lukitse perämoottorilla varustettu avovene esimerkiksi laituriin
• Lukitse perämoottori veneen peräpeiliin mieluiten perämoottori-

lukolla
• Varmista, että veneen vedenpoistojärjestelmät toimivat, eikä 

veneeseen pääse kertymään vettä
• Kiinnitä vene huolellisesti mahdolliseen tuuleen ja aallokkoon 

varautuen
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Rajoitukset
Kaikista vahingoista ei voi saada korvausta. Esimerkiksi tahallisesti 
aiheutettuja tai odotettavissa olevia vahinkoja ei korvata. Törkeä 
huolimattomuus, vesiliikenteen vaarantaminen ja alkoholin tai 
huumausaineiden vaikutus vahinkojen syntyyn sekä puutteellisuudet 
ja virheellisyydet vakuutuksen tekemisessä tai voimassapidossa, 
vahingon torjumisessa tai korvauksen hakemisessa voivat estää 
korvaamisen tai rajoittaa sitä.

Vahinkoa ei korvata, jos sen syynä on esimerkiksi

• lukitsemattoman avoveneen, vesiskootterin tai 
omaisuuden varkaus

• suunnittelu-, asennus-, käsittely-, käyttö- tai työvirhe
• kuluminen, ruostuminen, syöpyminen, lahoaminen, väsyminen  

tai osmoosi
• pakkanen, jäätyminen, lumi tai sadevesi
• sähkölaitteelle tai -johtimelle itselleen oikosulusta tai ylikuumene-

misesta aiheutunut vahinko
• moottoreiden ja laitteiden tekninen vika, paitsi jos vakuutukseen 

kuuluu konerikkoturva
• katoaminen tai unohtaminen

Vakuutusmaksun määräytyminen
Hinnoittelulla pyritään siihen, että vakuutusmaksu vastaa kunkin 
vakuutetun sen hetkistä riskiä. Näin vakuutusmaksut jakautuvat 
kaikkien vakuutettujen kesken oikeudenmukaisesti.

Vakuutusmaksuun vaikuttavat muun muassa vakuutuksen myön-
tämishetki, vakuutuksenottajan ikä ja asuinpaikka, vakuutusmäärä, 
If Etuasiakkuus, vakuutus- ja vahinkohistoria sekä vakuutusturvan 
laajuus ja omavastuu.

Maksuun vaikuttavat tekijät vaihtelevat eri vakuutusturvissa ja 
veneestä riippuen. Venevakuutuksen maksuun vaikuttavat muun 
muassa vene ja sen ominaisuudet, veneen käyttöalue, -tarkoitus  
ja -aika sekä turvallisuusalennukset.
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Vakuutus on sopimus
Vakuutus perustuu vakuutussopimukseen. Sopimuksen perusteella 
määräytyy vakuutusturvan laajuus ja omavastuu. 

Vakuutusmaksun maksaminen
Vakuutus pysyy voimassa, kun vakuutusmaksu maksetaan 
viimeistään eräpäivänä. Jos vakuutusmaksua ei ole maksettu,  
If irtisanoo vakuutuksen päättymään 14 vuorokauden kuluttua  
irtisanomisilmoituksen lähettämisestä.

E-laskulla voit maksaa laskusi 1, 2, 4 tai 12 erässä ilman lisäkuluja. 
Vaihtoehtoisesti voit saada maksuttoman laskun Omille sivuille tai 
paperilaskun postitse. Jos haluat maksaa useammassa kuin yhdessä 
erässä, perimme jokaisesta paperilaskusta 1,90 euroa/kpl. Lisä-
tietoja osoitteesta if.fi/elasku.

Vakuutussopimuksen muuttaminen ja sen päättyminen
Venevakuutus on jatkuva vakuutus, joka on voimassa sovitun 
vakuutuskauden kerrallaan. Vakuutuksen kohteessa tapahtuvista 
muutoksista tulee ilmoittaa yhtiöllemme.

Vakuutusyhtiö voi muuttaa vakuutusehtoja ja -maksuja vakuutus-
kauden vaihtuessa vakuutusehdoissa kerrotuilla edellytyksillä. 
Lisäksi vakuutusyhtiö voi tehdä niihin muutoksia, jotka eivät vaikuta 
vakuutusturvasi keskeiseen sisältöön. Muutoksista ilmoitamme 
sinulle etukäteen.

Vakuutuksesi voi päättyä:

• Ennalta sovittuna ajankohtana
• Kun ilmoitat siitä kirjallisesti yhtiöömme
• Vakuutusyhtiön päätöksellä kesken vakuutuskauden, jos  

vakuutusmaksua ei ole maksettu
• Vakuutusyhtiön päätöksellä muissa vakuutusehdoissa ja  

laeissa mainituissa tilanteissa

https://www.if.fi/henkiloasiakkaat/asiakaspalvelu/verkkopalvelut/e-lasku
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If Etuohjelma palkitsee ja palvelee

Saat alennusta  
vakuutusmaksuista joka vuosi
Pääset etuohjelmaan mukaan jo yhdellä vakuutuksella. Ota täysi hyöty irti 
mainioista asiakaseduistamme. 

Edut kasvavat asiakkuutesi mukana. Saat etuja ja säästöjä  
jo pelkällä oman kodin kotivakuutuksella tai henkilö- tai  
pakettiauton kaskovakuutuksella, kun vastaanotat vakuu-
tuspostisi sähköisesti Omille sivuille. Samalla kun asiointisi 
helpottuu, säästät luontoa ja omaa aikaasi.

• Etuohjelman ensimmäisellä 
tasolla saat 10 % alennusta 
lähes kaikista vakuutuksistasi

• Toiselle tasolle pääset koti-  
ja kaskovakuutuksella, ja  
saat alennusta 15 %

• Kolmannelle tasolle pääset, 
kun sinulla on koti-, kasko- 
ja henkilövakuutus Ifissä. 
Kolmannella tasolla saat 
halutessasi Oman  
palveluneuvojan, joka 
huolehtii vakuutusasioistasi  
ja auttaa sinua pitämään 
vakuutusturvasi ajan tasalla 

 If Etuohjelma

 Etuja järjestöjen 
  jäsenille

 Etuja nuorelle

 Kokemuksia Ifistä

https://www.if.fi/henkiloasiakkaat/vakuutukset/asiakasedut/if-etuohjelma
https://www.if.fi/henkiloasiakkaat/vakuutukset/asiakasedut/etuja-jarjestojen-jasenille
https://www.if.fi/henkiloasiakkaat/vakuutukset/asiakasedut/etuja-jarjestojen-jasenille
https://www.if.fi/henkiloasiakkaat/vakuutukset/asiakasedut/etuja-nuorelle
https://www.if.fi/henkiloasiakkaat/vakuutukset/asiakasedut/kokemuksia-ifista
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Vakuutuksenantaja
If Vahinkovakuutus Oyj  
Suomen sivuliike

Rekisteröity kotipaikka Tukholma  
Y-tunnus 1602149-8

Keilasatama 2 
02150 Espoo

Puh. 010 19 15 15 (vaihde) 
If Asiakaspalvelu puh. 010 19 19 19

If Skadeförsäkring AB (publ) 
10680 Tukholma Ruotsi 
Org. nr. 516401-8102

Vakuutuksenantaja tai sen asiamies eivät 
anna vakuutussopimuslain mukaisia henki-
lökohtaisia suosituksia vakuutuksista.

Kuluttajansuoja
If Asiakasvaltuutettu ottaa asiasi uudelleen 
käsittelyyn, jos olet vakuutuksenottajana tai 
korvauksenhakijana päätökseen tyytymätön. 
Toimita tiedot asiasta kuuden kuukauden 
kuluessa päätöksestä asiakasvaltuutettu@if.fi 
tai Asiakasvaltuutettu, PL 2018, 20025 IF.

Ratkaisusuosituksia vakuutuksenantajan tai  
asiamiehen menettelystä antavat Vakuutus- ja  
rahoitusneuvonta (fine.fi), Kuluttajariitalautakunta 
(kuluttajariita.fi) tai liikennevakuutuslain mukaisten 
korvausasioiden osalta Liikenne- ja potilasvahinko- 
lautakunta (liipo.fi). Asia voidaan myös saattaa 
tuomioistuimen käsiteltäväksi nostamalla kanne 
käräjäoikeudessa.

Lisätietoja ja yhteydenottolomakkeen asiakasval-
tuutetulle löydät osoitteesta if.fi/muutoksenhaku.

Henkilötietojen käsittely
Käsittelemme asiakkaidemme henkilötietoja 
noudattaen kulloinkin voimassaolevaa vakuutus- ja 
tietosuojalainsäädäntöä ja huolehdimme muutoinkin 
asiakkaidemme yksityisyyden suojan toteutu-
misesta henkilötietojen käsittelyssä. Käsittelemme 
asiakkaidemme henkilötietoja vakuutusasioiden 
hoitamista varten vakuutuksen elinkaaren eri 
vaiheissa, kuten vakuutussopimusta tehtäessä, 
vakuutuskauden aikana sekä korvauskäsittelyssä. 
Tietoja hankimme asiakkaalta itseltään, hänen 
valtuuttamiltaan tahoilta, julkisista viranomaisten 
ylläpitämistä rekistereistä sekä luottotietorekis-
teristä. Käytämme asiakasrekisteriämme myös 
asiakkaillemme suunnattavaan markkinointiin.

Emme luovuta tietoja sivullisille ilman asiakkaan 
suostumusta, ellei tietojen luovuttaminen perustu  
lain säännökseen. Tallennamme vakuutus- ja  
korvauspuhelinpalvelun puheluja varmistaaksemme 
asiakkaan kanssa käydyn keskustelun sisällön, kun 
kysymyksessä on esimerkiksi sopimuksen tekeminen 
tai vahinkoasioihin liittyvä neuvonta. Käytämme 
puhelintallenteita myös palveluidemme laadun kehit-
tämiseksi. Lisätietoa henkilötietojen käsittelystä 
löytyy osoitteesta: if.fi/henkilotietojen-kasittely.

Vakuutuksenantajan tiedot

66640 3/2023

https://www.fine.fi/
https://www.kuluttajariita.fi/fi/
https://liipo.fi
https://www.if.fi/henkiloasiakkaat/vahingot/muutoksenhaku
https://www.if.fi/henkilotietojen-kasittely

