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VE700 VENEVAKUUTUS 1.7.2019
VE705 VENEEN SUOJELUOHJEET

2 Murto- ja varkausvahinkojen
torjunta

Suojeluohjeiden tarkoituksena on ehkäistä
vahinkojen syntymistä ja rajoittaa vahinkojen laajuutta. Vakuutuksenottajan, vakuutetun ja heihin samastettavan henkilön on
noudatettava suojeluohjeita. Jos suojeluohjeita laiminlyödään, voidaan korvausta
alentaa tai evätä se (ks. Pohjantähden
yleiset sopimusehdot YL100 kohta 9).

Alle 6 metriä pitkä vene on lukittava laituriin tai muuhun kiinteään kohteeseen. Veneen perämoottori on asennettava kiinteästi tai lukittava moottorin lukitukseen tarkoitetulla turvalukolla veneen peräpeiliin.

1 Veneen turvallinen käyttö ja
säilytys
Veneen ja vesiskootterin kuljettajan on
noudatettava vesiliikennelain (463/1996) 5
§:ssä edellytettyä huolellisuutta ja varovaisuutta sekä toimittava niin, ettei vaikeuta
tai häiritse muiden liikkumista vesillä.
Rekisteröitävää moottorikäyttöistä venettä
saa kuljettaa henkilö, joka on täyttänyt 15
vuotta. Veneen tai vesiskootterin kuljettajana ei saa toimia henkilö, jolla ei ole olosuhteisiin nähden tarvittavaa ikää, kykyä ja
taitoa.

Veneen varusteita tulee säilyttää lukitussa
tilassa tai niiden on oltava siten kiinnitettyjä, että irrottaminen voi tapahtua vain
työkaluja käyttäen.
Veneen, vesiskootterin ja niiden säilytyssuojan avaimia ei saa jättää tai piilottaa veneeseen, vesiskootteriin tai niiden säilytyspaikan läheisyyteen.
Säilytettäessä venettä tai vesiskootteria
kuljetukseen tarkoitetulla trailerilla on traileri lukittava.

3 Palovahinkojen torjunta
Veneessä ja vesiskootterissa on oltava
lain ja katsastusvaatimusten mukaiset palontorjuntavälineet.

Veneen tulee käytettäessä olla merikelpoisessa kunnossa ja riittävästi varusteltu
sekä miehitetty huomioon ottaen veneen
tyyppi, koko ja kulkualue.

Polttoainetta saa säilyttää veneessä ainoastaan tätä tarkoitusta varten valmistetuissa säiliöissä. Irrallisia polttoaineastioita
ei saa täyttää veneessä.

Valmistajan, myyjän tai maahantuojan ohjeita veneen ja vesiskootterin käytöstä
sekä varusteista tulee noudattaa.

Polttoaine-, sähkö- ja nestekaasukäyttöiset laitteet on asennettava ja niitä on käytettävä valmistajan ohjeiden ja viranomaismääräysten mukaisesti.

Käyttämättömänä olevaan veneeseen tai
vesiskootteriin kertynyt vesi on poistettava
ja automaattisen vedenpoistojärjestelmän
toimintaa on valvottava.
Veneen on oltava turvallisesti kiinnitettynä
tai ankkuroituna, kun sitä ei käytetä.
Vene on maissa säilytettäessä vedettävä
metri ylös vesirajasta ja sijoitettava venepukkien tai - telineiden päälle oikeaan
asentoon ja siten, ettei se pääse
kaatumaan, liikkumaan tai muuten vahingoittumaan.

Rakenteilla olevassa veneessä on oltava
vähintään kaksi A-B-C -teholuokan palonsammutinta. Veneen tai työtilan lämmittämiseen ei saa käyttää siirrettäviä tai katalyyttilämmittimiä.
Irrallisia lämmityslaitteita tulee käyttää veneessä valvotusti.
Tupakanpoltto ja avotulen teko on kielletty
veneen ja vesiskootterin säilytyssuojassa
tai veneen tiloissa, joissa on herkästi syttyviä aineita tai materiaaleja.
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Tulitöitä ei saa tehdä veneessä tai vesiskootterissa, niiden välittömässä läheisyydessä tai tilassa jossa venettä tai vesiskootteria säilytetään. Tulitöitä ovat työt,
joissa esiintyy kipinöitä tai joissa käytetään
liekkiä tai muuta lämpöä ja joista aiheutuu
palonvaaraa. Tällaisia töitä ovat mm.
kaasu- ja kaarihitsaus, polttoleikkaus, laikkaleikkaus ja metallien hionta sekä työt,
joissa käytetään kaasupoltinta, muuta
avotulta tai kuumailmapuhallinta.
Jos tulityön tilapäinen tekeminen on välttämätöntä, alkusammutuskalustoksi on varattava vähintään kuuden (6) kilon A -B-C
-teholuokan käsisammutin, sammutuspeite ja paineellinen vesiletku. Jos paineellista vesiletkua ei ole saatavilla, tulee varata 50 litraa vettä irtoastioihin. Syttyvät
kohteet on suojattava ja syttyvä irtotavara
on poistettava. Paikkaa on vartioitava työn
aikana ja sen jälkeen vähintään kahden
tunnin ajan.

VE 710 KESKEISIÄ
KÄSITTEITÄ
1 Omaisuuden arvo
Käyvällä arvolla tarkoitetaan sitä käteishintaa, joka omaisuudesta olisi välittömästi ennen vakuutustapahtumaa ollut
saatavissa, jos se olisi myyty tarkoituksenmukaisella tavalla. Arvoa määritettäessä
otetaan huomioon omaisuuden tai sen
osan yksilölliset kuntotekijät ja yleinen
saatavuus. Vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä ei ole todiste käyvästä arvosta.
Uusarvolla tarkoitetaan välittömästi ennen vakuutustapahtumaa uuden samanlaisen tai käyttöominaisuuksiltaan lähinnä
vastaavanlaisen omaisuuden käteiskaupalla hankkimiseen tarvittavaa rahamäärää. Ohjehinnoista vähennetään saatavat
alennukset.
Jäännösarvolla tarkoitetaan arvoa, joka
omaisuudella on heti vahingon jälkeen.
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2 Vakuutusmäärän peruste
Vakuutusmäärän perusteena on vakuutuksen kohteen käypä arvo.

3 Bonus
Vakuutukseen sisältyy bonusoikeus. Bonusoikeus ei koske keskeytys- ja rahoitusriskiä eikä veneenkuljettajan vastuu- ja oikeusturvariskiä. Bonus nousee 10 prosenttiyksikköä vahingottoman vakuutuskauden jälkeen. Bonus voi nousta, jos vakuutuskauden aikana vene tai vesiskootteri on ollut vakuutettuna Pohjantähdessä
yhtäjaksoisesti vähintään 300 päivää. Bonus nousee sellaisen vakuutuskauden perusteella, jonka aikana kyseisestä vakuutuksesta ei ole maksettu bonukseen vaikuttavaa vakuutuskorvausta. Bonus tarkistetaan kerran vuodessa seuraavan vakuutuskauden alkaessa.
Mikäli vakuutuksesta maksetaan korvaus,
alenee bonus seuraavan vakuutuskauden
alkaessa 20 prosenttiyksikköä jokaista
korvattua vahinkoa kohti. Bonusta eivät
alenna keskeytys- ja rahoitusriskistä eikä
kuljettajan vastuu- ja oikeusturvariskistä
maksetut korvaukset.
4 Vuodenajan vaikutus vakuutusmaksuun
Vakuutus hinnoitellaan vuodenaikojen mukaan. Veneilykauden aikana venettä käytetään enemmän, jolloin veneeseen kohdistuu enemmän riskejä ja vakuutusmaksu
on suurempi. Veneilykauden 1.4.–30.10.
vakuutusmaksun osuus on 90 prosenttia
vakuutusmaksusta. Veneen käyttöä eri
vuodenaikoina ei ole rajoitettu, eikä siitä
tarvitse erikseen ilmoittaa Pohjantähteen.

VE720 VAKUUTUKSEN KOHDE
JA VOIMASSAOLOALUE
1 Vene
Vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjassa mainittu vene, johon kuuluvat takila,
purjeet, moottorit, venevarusteet kohdan
1.1 mukaisesti sekä telakointipukit.
1.1 Venevarusteet
Venevarusteita ovat veneeseen kuuluvat,
kiinteästi asennetut kulkuvarusteet ja
elektroniset laitteet sekä veneen käyttöön

olennaisesti liittyvät muut varusteet. Venevarusteita ovat esimerkiksi navigointi-,
viestintä- ja turvallisuusvälineet sekä jolla.
Venevarusteita ovat myös veneessä säilytettävät, veneen kunnossapitoon tarkoitetut työkalut sekä moottorin ja takilan varaosat. Nämä ovat vakuutuksen kohteena
yhteensä enintään 800 euroon asti.
Venevarusteita ovat yksinomaan vakuutuskirjassa mainitussa veneessä käytettävät venevarusteet.

2 Vesiskootteri
Vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjassa mainittu vesiskootteri ja vesiskootterin varusteet kohdan 2.1 mukaisesti.
2.1 Vesiskootterin varusteet
Vesiskootterin varusteita ovat yksinomaan
vakuutuskirjassa mainitussa vesiskootterissa käytettävät navigointi- ja turvallisuusvälineet sekä vesiskootterissa säilytettävät
vesiskootterin kunnossapitoon tarkoitetut
työkalut ja moottorin varaosat. Vesiskootterin varusteet ovat vakuutuksen kohteena
yhteensä enintään 500 euroon asti.

3 Vakuutuksen kohteena eivät
ole
















moottorivene tai vesiskootteri, kun
sillä osallistutaan nopeuskilpailuun
tai sen harjoitukseen
turvallisuus- tai viranomaismääräysten vastaiset tai niiden vastaisesti
asennetut varusteet tai laitteet
poijuvarusteet
erikoismaalaukset, teippaukset ja koristelut
kalastus- ja sukellusvälineet sekä varusteet
matka- ja älypuhelimet lukuun ottamatta kiinteää asennussarjaa
ääni- ja kuvatallenteet
kannettavat tietokoneet ja tablettitietokoneet
tietovälineisiin sisältyvät tiedot, tiedostot ja ohjelmat
vaatteet ja asusteet lukuun ottamatta
sade- ja kelluntapukuja
liina- ja vuodevaatteet, ruokailuvälineet, astiat, juomat, ruokatarvikkeet
eikä muu vastaava irtain omaisuus
rahat ja muut maksuvälineet
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vuokra- tai ansiokäytössä oleva vene
tai vesiskootteri, ellei tästä ole erikseen sovittu ja tehty merkintää vakuutuskirjaan.

4 Voimassaolo
Vakuutus on voimassa

Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan
vesistöissä ja aluevesillä

Saimaan kanavalla

Itämerellä ja sen lahdissa lukuun ottamatta Venäjän aluevesiä

säilytettäessä venettä tai vesiskootteria maissa tai kuljetettaessa niitä
Suomessa, Ruotsissa, Norjassa tai
Tanskassa taikka näiden maiden välillä.
Muissa vesistöissä ja aluevesillä vakuutus
on voimassa, jos tästä on erikseen tehty
merkintä vakuutuskirjaan.

VE730 VAKUUTUSTURVAN
SISÄLTÖ
Vakuutus korvaa äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman aiheuttaman
suoranaisen esinevahingon, kun vakuutuksen kohde on vakuutettu toteutuneen
riskin varalta. Lisäksi korvataan näissä venevakuutusehdoissa erikseen mainitut
muut kustannukset. Ennalta arvaamattomuutta arvioidaan objektiivisesti. Korvattavuus määräytyy vahingon syyn, ei seurauksen perusteella.
Vakuutusturvan sisältö eli vakuutukseen
valitut riskit on merkitty vakuutuskirjaan.
Veneturvaan voi valita veneelle ja vesiskootterille tulipalo-, rikos-, murto-, ilkivalta,
luonnonilmiö-, törmäys-, rikkoutumis-, rahoitus-, veneenkuljettajan vastuu- ja oikeusturvariskin. Lisäksi veneelle voi valita
keskeytysriskin ja moottorin rikkoutumisriskin.
Vakuutus ei korvaa

vahinkoa, jos vakuutettu aiheuttaa
vakuutustapahtuman tahallisesti, törkeästä huolimattomuudesta taikka alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena (Pohjantähden yleiset sopimusehdot YL100, kohta
10.2.1)

vakuutuksen kohteelle aiheutunutta
vahinkoa, jonka syntyyn on selvä
syy-yhteys kohteen suunnittelu-, rakenne-, asennus- tai käyttövirheellä,
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keskeneräisyydellä,
puutteellisuudella tai ikääntymisellä
vahinkoa, joka aiheutuu veneen, vesiskootterin, venevarusteiden tai vesiskootterin varusteiden uppoamisesta veteen tai kaatumisesta, ellei
vahinko ole aiheutunut kohdan
VE731 Tulipalo, VE732/3 Ilkivalta,
VE733 Luonnonilmiö tai VE734 Törmäys mukaan korvattavasta syystä
huolto- ja kunnossapitotoimia, tilapäiskorjauksia eikä toimintahäiriöiden poistamista
vesiskootterin turbiinille tai moottorille
aiheutunutta vahinkoa.

VE731 Tulipalo
Vakuutus korvaa irtipäässeen tulen vakuutuksen kohteelle aiheuttaman vahingon.

VE732 Rikos
1 Varkaus
Vakuutus korvaa vakuutuksen kohteen
menettämisestä tai vahingoittumisesta aiheutuneen vahingon, jos varkaus on kohdistunut vakuutuksen kohteeseen, joka on
ollut lukittuna tai lukitussa tilassa.
Veneen, moottorin tai vesiskootterin menettämisestä aiheutunut vahinko korvataan, jos menetettyä omaisuutta ei ole löytynyt 14 päivän kuluessa siitä, kun poliisille
on tehty ilmoitus asiasta.

3 Ilkivalta
Vakuutus korvaa ulkopuolisen henkilön
vakuutuksen kohteelle tahallisesti aiheuttaman vahingon.
Vakuutus korvaa myös vakuutuksen kohteen sisätiloille aiheutetun vahingon, jos
vakuutuksen kohteeseen on murtauduttu
sen rakenteita tai lukkoja vahingoittaen
niin, että kohteeseen on jäänyt murtojäljet.





VE733 Luonnonilmiö
Vakuutus korvaa vakuutuksen kohteelle
aiheutuneen vahingon, jonka on aiheuttanut luonnon poikkeuksellinen olosuhde.
Tällainen poikkeuksellinen olosuhde on

vahinkopaikkaa lähimmän Ilmatieteen laitoksen säähavaintoaseman
mittaama, myrskyksi tai kovaksi tuuleksi luokiteltava tuuli, jonka 10 minuutin keskinopeus on yli 14 metriä
sekunnissa

salamanisku. Salaman aiheuttama
tulipalo käsitellään tulipalovahinkona
(VE731) ja salaman ylijännitteen sähköjohdolle tai sähkölaitteelle aiheuttama vahinko rikkoutumisvahinkona
(VE735)

poikkeuksellisen voimakas raekuuro.
Vakuutus ei korvaa

jäätymisestä, jäästä, vesisateesta tai
lumesta aiheutunutta vahinkoa.





VE734 Törmäys

Vakuutus ei korvaa

voitelu- ja polttoaineiden menettämistä

varkausvahinkoa, jonka tapahtumahetkeä, -olosuhteita ja -paikkaa ei
voida tarkoin määritellä

vahinkoa, joka on aiheutunut katoamisesta tai unohtamisesta.

Vakuutus korvaa kulussa olevalle veneelle tai vesiskootterille aiheutuneen vahingon sen osuttua kariin, laituriin, kelluvaan esineeseen tai toiseen veneeseen.

2 Murto

VE735 Rikkoutuminen

Vakuutus korvaa vakuutuksen kohteelle
aiheutuneen vahingon, jos vakuutuksen
kohteeseen on murtauduttu sen rakenteita
tai lukkoja vahingoittaen niin, että kohteeseen on jäänyt murtojäljet.

Vakuutus korvaa äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman aiheuttaman
vakuutuksen kohteen rikkoutumisen.

Vakuutus ei korvaa

tavanomaista naarmuuntumista tai
kolhiintumista.

Vakuutus ei korvaa

tulipalo-, rikos-, luonnonilmiö-, törmäys- tai moottorin rikkoutumisvahinkoja, jotka on ehtokohdissa VE731-
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VE734 ja VE736 mainittu korvattavaksi tai jätetty korvauspiirin ulkopuolelle
kulumisesta,
naarmuuntumisesta,
syöpymisestä, ruostumisesta, osmoosista, lahoamisesta, aineen väsymisestä tai muusta vähitellen tapahtuvasta ilmiöstä aiheutunutta vahinkoa
moottorin, vetolaitteen tai niihin liittyvien voimansiirtolaitteiden rikkoutumista. Vakuutus korvaa kuitenkin
äkillisen, ennalta arvaamattoman ja
ulkoisen tapahtuman edellä mainitulle omaisuudelle aiheuttaman suoranaisen esinevahingon, joka sattuu
kun venettä tai vesiskootteria lasketaan vesille, nostetaan vesiltä, taikka
kuljetetaan tai säilytetään maissa.
Vesiskootteriin ei tällöin sovelleta ehtoa VE730 siltä osin, kun vesiskootterin moottorille ja turbiinille aiheutunut
vahinko on rajattu vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle. Moottorin, vetolaitteen tai niihin liittyvien voimansiirtolaitteiden rikkoutumista ei kuitenkaan korvata edellä mainitulla perusteella, jos rikkoutuminen on aiheutunut sellaisesta syystä, joka on rajattu näiden rikkoutumisen rajoitusehtojen muun kohdan perusteella korvauspiirin ulkopuolelle.
vahinkoa, jos veneen tai vesiskootterin nostossa tai kuljetuksessa ei ole
noudatettu veneen valmistajan ohjeita
lumen, jään, jäätymisen tai sadeveden aiheuttamaa vahinkoa
veneessä olevan henkilön liikkumisesta aiheutunutta vahinkoa
veneessä olevan irrallisen esineen
aiheuttamaa vahinkoa
perämoottorin tai varusteiden putoamista veteen
tuulen tai aallokon aiheuttamaa vahinkoa
eläimen aiheuttamaa vahinkoa
maakuljetuksessa tieliikennettä koskevien määräysten noudattamatta
jättämisestä aiheutunutta vahinkoa.

VE736 Moottorin
rikkoutuminen
Vakuutus korvaa vakuutetun vapaa-ajankäytössä olevan veneen moottorille aiheutuneen äkillisen, ennalta arvaamattoman
sisäisen rikkoutumisen. Moottorilla tarkoitetaan päämoottoria, sen voimansiirtoa ja
potkuria.
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Vakuutus ei korvaa

törmäys-, tulipalo-, rikos-, luonnonilmiö- ja rikkoutumisvahinkoja, jotka on
ehtokohdissa VE731 – VE735 mainittu korvattavaksi tai rajattu korvauspiirin ulkopuolelle

kulumisesta,
naarmuuntumisesta,
syöpymisestä, ruostumisesta, lahoamisesta, aineen väsymisestä tai
muusta vähitellen tapahtuvasta ilmiöstä aiheutunutta vahinkoa

vakuutuksen kohteen tai sen lisälaitteen toiminta-asteen alenemista tai
toimintahäiriötä

hyönteisten, jyrsijöiden, tuhoeläinten
tai jäniseläinten aiheuttamaa vahinkoa

lumen, jään, jäätymisen tai sadeveden aiheuttamaa vahinkoa

virheellisestä tai väärästä polttoaineesta aiheutunutta vahinkoa

tukkeutuneesta
jäähdytysveden
saannista tai tukkeutuneista suodattimista aiheutunutta vahinkoa

toimittajan, valmistajan tai jonkun
muun vastuulla sopimuksen, takuun,
huoltosopimuksen tai vastaavan sitoumuksen perusteella olevaa vahinkoa tai kustannuksia

valmistajan huolto-ohjelman tai käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä
aiheutunutta vahinkoa.

VE737 Keskeytys
Vakuutus korvaa vakuutetun veneen tulipalo-, rikos-, luonnonilmiö-, törmäys- tai
rikkoutumisriskin taikka moottorin rikkoutumisriskin perusteella korvattavan vahingon johdosta menetetyt ne käyttöpäivät,
kun vene on käyttökelvoton. Edellytyksenä
on, että edellä mainitun riskin perusteella
korvattavan esinevahingon määrä ylittää
kyseisen riskin vakuutuskirjaan merkityn
omavastuun. Käyttöpäivien menetyksen
korvattavuuden edellytyksenä on lisäksi,
että vakuutustapahtuma on sattunut ja korjaus suoritetaan huhtikuun 1. ja lokakuun
31. päivän välisenä aikana.
Menetetyiltä käyttöpäiviltä maksetaan vakuutuskirjaan merkitty päiväkohtainen korvaus enintään 30 käyttöpäivältä. Veneen
lunastustapauksessa tai siihen verrattavassa tapauksessa suoritetaan korvausta
enintään 14 käyttöpäivältä.
Menetetyiksi käyttöpäiviksi lasketaan täydet vuorokaudet. Ensimmäisen menetetyn

käyttöpäivän katsotaan alkavan vakuutustapahtuman sattumishetkestä. Mikäli vene
on käyttökelpoinen vahingon jälkeen, katsotaan ensimmäisen menetetyn käyttöpäivän alkavan korjaustyön alkamishetkestä.
Viimeisen menetetyn käyttöpäivän katsotaan päättyvän korjaustyön valmistumishetkeen.
Veneen varkaustapauksessa ensimmäinen menetetty käyttöpäivä on päivä, jolloin
anastamisesta ilmoitettiin poliisille. Viimeinen menetetty käyttöpäivä on päivä, jolloin
vakuutettu sai varastetun veneen takaisin
tai hankki sen tilalle toisen veneen.
Korjauksen odotusajasta johtuvia menetettyjä käyttöpäiviä korvataan kuitenkin
enintään seitsemän. Korjauksen odotusajalla tarkoitetaan aikaa, jolloin vene käyttökelvottomana odottaa mm. korjauksen
aloittamista tai varaosia.
Vakuutus ei korvaa käyttöpäivien menetystä, joka aiheutuu

valtakunnallisesta työtaistelusta

vakuutetun menettelystä, kun esimerkiksi käyttökelvotonta venettä ei
ole viety heti korjattavaksi

korjaamon tai maalaamon huonosta
työn laadusta.
Korvauksesta vähennetään aina vakuutuskirjassa mainittu omavastuu.

VE738 Rahoitus
Rahoitusriskistä korvataan vakuutuksen
kohteena olevan veneen tai vesiskootterin
osamaksu- tai rahoitussopimuksen velkojalle tai leasingsopimuksen vuokranantajalle aiheutunut vahinko siltä osin kuin vahinkoa ei korvata vakuutuksenottajan veneelle tai vesiskootterille ottaman venevakuutuksen perusteella sen vuoksi, että

vene tai vesiskootteri ei ole varkaushetkellä ollut lukittu tai lukitussa tilassa

vahinko on aiheutunut veneen moottorille johtuen tukkeutuneesta jäähdytysveden saannista tai tukkeutuneista suodattimista

vahinko on eläimen aiheuttama.
Edellytyksenä korvauksen maksamiselle
kuitenkin on, että vahinko on aiheutunut
äkillisen ja ennalta-arvaamattoman tapahtuman seurauksena.
Korvausta ei suoriteta, jos korvaukseen tämän vakuutuksen perusteella oikeutettu
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tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää korvauksen epäämiseen venevakuutuksen perusteella johtavasta seikasta.
Rahoitusriski on voimassa enintään niin
kauan kuin venevakuutuskin ja päättyy
aina osamaksuerien tai venekiinnitystä
vastaan myönnetyn lainan tultua loppuun
maksetuksi tai leasingsopimuksen päättyessä.
Rahoitusriskissä osamaksu- tai rahoitussopimuksen velkojalle maksettavan korvauksen ylärajana on korvattavan vahingon määrä vakuutusehdon VE750 mukaisesti, kuitenkin enintään osamaksu- tai rahoitussopimuksen velkojan vahinkohetkellä olevan erääntymättömän saatavan
määrä omavastuulla ja mahdollisilla muilla
vähennyksillä vähennettynä. Vahingon
korvaamisessa sovelletaan muutoin vakuutusehtoa VE750.
Se, jonka hyväksi vakuutus on voimassa,
on velvollinen toimittamaan Pohjantähdelle laskelman vaurioitunutta venettä
koskevan saatavansa määrästä vahinkohetkellä.
Vakuutus ei korvaa

vahinkoa, joka on aiheutunut petoksesta tai kavalluksesta

vahinkoa, joka on aiheutettu vilpillisesti Pohjantähteä kohtaan

vahinkoa, jos vakuutusta solmittaessa tai vakuutuskorvausta hakiessa
on toimittu vilpillisesti

kustannuksia, jotka johtuvat siitä,
ettei venettä tai vesiskootteria ole
voitu vahingon johdosta käyttää.
Pohjantähti on oikeutettu saamaan suorittamansa korvauksen takaisin veneen tai
vesiskootterin haltijalta, vahingon aiheuttajalta tai venekiinnityksen ollessa kyseessä myös veneen omistajalta.

VE750 KORVAAMINEN
1 Korvauksen laajuus
Veneturva korvaa vakuutuksen kohteelle
vakuutustapahtumasta aiheutuneen suoranaisen esinevahingon vakuutuskirjaan
merkityn vakuutusturvan ja vakuutusehtojen mukaisesti. Vakuutus korvaa myös
tässä vakuutusehdossa mainitut lisäkustannukset.
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Vaikka vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä ylittyisi, maksetaan lisäkustannuksina ilman omavastuuta

tästä vakuutuksesta korvattavan vahingon yhteydessä veneen hylyn raivauskustannukset, jos vakuutuksenottajalla on lakiin perustuva velvollisuus poistaa hylky

Pohjantähden vahinkokäsittelyä varten pyytämän korjauskustannusarvion hankintakustannukset

tästä vakuutuksesta korvattavan vahingon yhteydessä veneessä mukana olleiden henkilöiden matkan
keskeytymisestä aiheutuneet kohtuulliset ja välttämättömät kotimatkaja majoituskustannukset yhteensä
enintään 800 euroon asti, kun korvattavan vahingon määrä ylittää omavastuun.

omaisuuden uusarvon, käyvän arvon tai
ikävähennystaulukon mukaan riippuen vahingoittuneesta omaisuudesta.

2 Korvauksen määrittäminen

Ikävähennystaulukossa mainitun omaisuuden korvauksen peruste määritellään
kohdan 2.3 mukaisesti esineiden iän perusteella.

2.1 Omaisuuden arvo
Omaisuuden tai sen osan arvo ja vahingon
suuruus määritetään vahinkohetken hintatason mukaan. Omaisuudella välittömästi
ennen vahinkoa ollut arvo arvioidaan

2.2 Omaisuuden korvauksen peruste
Korvauksen perusteena on omaisuuden
uusarvo, kun korvattavassa vakuutustapahtumassa vahingoittunut vakuutuksen
kohde, sen osa tai varuste on ostettu uutena ja vakuutustapahtuma on sattunut 12
kuukauden kuluessa omaisuuden ostohetkestä.
Korvauksen perusteena on omaisuuden
käypä arvo, kun korvattavassa vakuutustapahtumassa on vahingoittunut vakuutuksen kohde, sen osa tai varuste, jonka ostohetkestä on kulunut yli 12 kuukautta tai
vahingoittunutta omaisuutta ei ole ostettu
uutena.

2.3 Ikävähennystaulukossa mainitun
omaisuuden korvauksen peruste
Ikävähennystaulukossa mainitun omaisuuden vahingoittuessa vahingon määrä
saadaan vähentämällä vastaavan omaisuuden vahinkohetken uusarvosta taulukossa mainitut vahingoittuneen omaisuuden ikään perustuvat prosenttivähennykset. Ikävähennys on enintään 70 prosenttia.
Omaisuuden ikä lasketaan vähentämällä
vahinkovuodesta käyttöönottovuosi. Ensimmäinen käyttöönottovuosi päättyy kalenterivuoden vaihtuessa riippumatta siitä,
mihin aikaan vuodesta esine on otettu
käyttöön.
Kuudennesta ikävuodesta alkaen esineen
ikävähennysprosentti saadaan lisäämällä
aina ikävähennystaulukossa kuudennen
vuoden kohdalla mainittu prosenttiyksikkö
siihen prosenttimäärään, joka esineellä
olisi ollut edeltävänä vuonna. Esimerkiksi
seitsemän vuoden ikäisen esineen ikävähennysprosentti saadaan lisäämällä viidennen vuoden prosenttimäärään kuudennen vuoden prosenttiyksikkö kaksi kertaa.

Ikävähennystaulukko
Ikä vuosina

1v

2v

3v

4v

5v

6 v ->

Akku
Venekuomu
Venepatjat ja -tyynyt
Kevlarpurjeet tai
vastaavat
Purjeet (normaalit)
Elektroniset laitteet
ja sähköjohdot
Takila ja masto
Takila ja masto hiilikuidusta
Kylmä- ja lämmityslaitteet
Kumivene
Moottorin ja vetolaitteen osat ja varusteet

0%
0%
0%
10 %

10 %
10 %
5%
30 %

30 %
20 %
10 %
40 %

40 %
30 %
20 %
50 %

50 %
40 %
30 %
70 %

+10 %
+10 %
+5 %
-

0%
0%

0%
10 %

10 %
20 %

20 %
30 %

30 %
40 %

+5 %
+10 %

0%
0%

0%
10 %

0%
20 %

10 %
30 %

15 %
40 %

+5 %
+5 %

0%

10 %

20 %

30 %

40 %

+10 %

0%
0%

10 %
5%

20 %
10 %

30 %
15 %

40 %
20 %

+10 %
+5 %
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3 Korvattavan vahingon määrä
Pohjantähti korvaa jokaisesta vakuutustapahtumasta vakuutuksen kohteen, sen
osan tai varusteen kohdan 2.2 tai 2.3 mukaisen uusarvon, käyvän arvon tai ikävähennystaulukon mukaan määräytyvän arvon omavastuulla ja mahdollisilla muilla
vähennyksillä vähennettynä. Vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä on kuitenkin
vakuutuksesta maksettavan korvauksen
enimmäismäärä lukuun ottamatta kohdassa 1 mainittuja lisäkustannuksia, jotka
Pohjantähti korvaa, vaikka vakuutusmäärä
ylitettäisiin.
3.1 Korjauskustannukset
Jos vahingoittunut omaisuus voidaan kohtuullisin kustannuksin korjata, korvattavan
vahingon määrä on korjauskustannukset.
Korjauskustannuksina korvataan ne kustannukset, jotka ovat syntyneet vahingoittuneen omaisuuden saattamisesta vahinkoa edeltäneeseen kuntoon. Omaisuus on
korjattava tarkoituksenmukaisia korjausmenetelmiä käyttäen.
Korjauskustannuksia korvataan enintään
kohtien 2.2. ja 2.3 mukaisesti laskettuun
korvauksen perusteena olevaan omaisuuden arvoon asti, omavastuulla ja muilla
mahdollisilla vähennyksillä vähennettynä.
Vahingoittuneen omaisuuden korjaamiseen tulee käyttää kunnoltaan ja iältään
vahingoittuneita vastaavia osia, jos niitä on
saatavissa eikä niiden hankinta aiheuta
korjaustyöhön kohtuutonta viivästystä.
Tällöin ikävähennystaulukossa mainitun
omaisuuden osalta ei tehdä ikävähennystaulukon mukaisia vähennyksiä. Mikäli ikävähennystaulukossa mainittua omaisuutta
korjataan uusilla osilla, tehdään korvauksesta ikävähennykset ikävähennystaulukon mukaisesti. Korjaustyön osuudesta ei
tehdä ikävähennyksiä.
Pohjantähti ei ole velvollinen maksamaan
korvausta sellaisesta osasta, joka on hankittu rikkoutuneen osan tilalle, vaikka osa
olisi voitu saattaa korjaamalla tarkoituksensa täyttävään kuntoon.
Korjauskustannusten korvaaminen perustuu normaaleihin työ- ja hankintakustannuksiin, joihin eivät sisälly yli- ja pyhätyökustannukset eivätkä muut kiirehtimiskulut.

huollosta, kunnossapidosta tai tilapäiskorjauksesta aiheutuneet kustannukset. Vakuutus ei korvaa myöskään korjauksen yhteydessä tehtyjä muutos- tai parannustöitä.
Varsinaisten korjauskustannusten lisäksi
korvataan vakuutuksen kohteen kuljetuskustannukset lähimpään Pohjantähden
hyväksymään korjaamoon, korjausajan telakointikulut, venepukkien kuljetuskulut ja
palautuskuljetuksesta sekä vesillelaskusta
aiheutuvat kulut. Näitä kustannuksia korvataan yhteensä enintään 8 % vakuutuskirjaan merkitystä vakuutuksen kohteen
vakuutusmäärästä. Kuljetuskustannukset
korvataan normaalien työkustannusten
mukaisesti; vakuutuksesta ei korvata ylityö- ja pyhätyökustannuksia eikä kiirehtimiskuluja.
3.2 Korvaamisen rajoitukset
Vakuutus ei korvaa

ansionmenetystä tai muuta vastaavaa menetystä

arvonalentumista, joka aiheutuu vanhan ja uuden pinnan välisistä sävyeroista eikä muutakaan vakuutuksen
kohteen arvonalentumista

varaosan, materiaalin tai varusteen
toimituksen viivästymisestä tai saantivaikeuksista aiheutuvia lisäkustannuksia

kustannuksia tai menetystä, joka aiheutuu siitä, ettei venettä ole vahingon johdosta voitu käyttää.
3.4 Verolainsäädäntö
Korvauksen määrää laskettaessa otetaan
huomioon verotusta sääntelevät lait. Jos
korvauksen saajalla on tai on ollut arvonlisäverolain mukaan oikeus vähentää vahingon korjauskustannuksiin tai vahingoittuneen omaisuuden jälleenhankintakustannuksiin sisältyvä arvonlisävero verotuksessaan, maksetaan korvaus kustannuksiin sisältyvän arvonlisäveron määrällä vähennettynä. Jos korvauksen saaja on tai
on ollut arvonlisäverolain mukaan oikeutettu vähentämään tuhoutuneen tai menetetyn omaisuuden hankintahintaan sisältyvän veron verotuksessaan, maksetaan
korvaus arvonlisäveron määrällä vähennettynä.
3.3 Omavastuu
Vakuutetulla on jokaisessa vakuutustapahtumassa vakuutuskirjaan merkitty
omavastuu korvattavan vahingon mää-

Vakuutuksesta korvattavia korjauskustannuksia eivät ole vakuutuksen kohteen
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rästä. Omavastuun suuruus määräytyy vakuutuskirjan ja näiden vakuutusehtojen
mukaan.
Purjehduskilpailussa purjeille tai takilalle
sattuneessa vahingossa omavastuu on 25
prosenttia korvattavan vahingon määrästä, kuitenkin vähintään vakuutuskirjaan
merkityn omavastuun määrä kolminkertaisena.
Veneelle tai venevarusteille aiheutuneesta
vahingosta vähennetään vakuutuskirjaan
merkityn omavastuun lisäksi 8 prosenttia
korvattavan vahingon määrästä, jos venettä ei ole katsastettu kuluvan vuoden kesäkuun loppuun mennessä, vaikka sille on
myönnetty vakuutusmaksusta katsastusalennus.
Vakuutuskirjaan merkityillä vesialueilla
sattuneissa, vakuutuksesta korvattavissa
vahingoissa omavastuu on vakuutuskirjaan merkityn omavastuun kolminkertainen määrä.
3.5 Omavastuun ja muiden
vähennysten laskentajärjestys
Omavastuu ja vakuutusehdoissa mainitut
muut vähennykset lasketaan korvattavan
vahingon määrästä peräkkäisinä vähennyksinä seuraavassa järjestyksessä:
1. arvonlisävero
2. muut vähennettävät verot
3. omaisuuden ikään perustuva vähennys
4. omavastuu
5. venevakuutusehdoissa mainittu muu
erityinen omavastuu
6. korvauksen mahdollinen vähentäminen (esimerkiksi suojeluohjeen laiminlyönnin tai alivakuutuksen perusteella).

4 Korvaamistavat
Pohjantähti täyttää korvausvelvollisuutensa ensisijaisesti maksamalla vakuutuksen kohteen korjauskustannukset tositteiden mukaan tai niistä etukäteen sovitun
määrän rahana (kertakorvaus). Vakuutetun tulee itse sopia omaisuuden korjaamisesta. Pohjantähti ei ole työn teettäjä tai tilaaja eikä korjaustoimeksiannon sopijapuoli. Pohjantähdellä on oikeus määrätä
korjaamo ja korjaustapa. Pohjantähden
toimesta tehty vahingon arviointi, korjaamon määrääminen tai muu vahingon tekninen selvittely ei ole osoitus vahingon
kuulumisesta vakuutuksesta korvattavaksi
vahingoksi.
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Jos vakuutuksen kohteen korjaaminen ei
ole kohtuullisin kustannuksin mahdollista
tai muuten taloudellisesti tarkoituksenmukaista, Pohjantähdellä on oikeus hankkia
tilalle vastaavanlainen omaisuus, lunastaa
vahingoittunut omaisuus Pohjantähden
omistukseen tai maksaa korvaus rahana
sovitun määrän mukaisesti (kertakorvaus).
Myös varastetun kohteen tilalle Pohjantähdellä on oikeus hankkia vastaavanlainen ja
samaan käyttöön tarkoitettu omaisuus. Mikäli Pohjantähdelle ei anneta mahdollisuutta hankkia tilalle vastaavaa omaisuutta, vaikka se olisi mahdollista, korvataan vahinko enintään siihen määrään
saakka, jolla Pohjantähti olisi voinut omaisuuden hankkia omavastuulla ja mahdollisilla muilla vähennyksillä vähennettynä.
Pohjantähden hankkiessa vahingoittuneen tilalle uuden omaisuuden, vahingoittunut omaisuus siirtyy Pohjantähden omistukseen.
Pohjantähdellä on oikeus lunastaa vahingoittunut vene, vesiskootteri tai moottori,
jos korjauskustannukset ovat vähintään
kaksi kolmasosaa vahingoittuneen omaisuuden kohdan 2.2 perusteella määräytyvästä uusarvosta. Lunastushinnan perusteena on tällöin omaisuuden uusarvo. Jos
vahingoittuneen veneen, vesiskootterin tai
moottorin korvauksen perusteena on kohdan 2.2 mukaisesti omaisuuden käypä
arvo tai kohdan 2.3 mukaisesti omaisuuden ikävähennystaulukon mukaan laskettava arvo, Pohjantähdellä on oikeus lunastaa omaisuus sen käyvästä arvosta, jos
vahingoittuneen omaisuuden korjauskustannukset ovat vähintään kaksi kolmasosaa sen käyvästä arvosta. Pohjantähden
lunastaessa omaisuuden se siirtyy Pohjantähden omistukseen.

VE760 Veneenkuljettajan
vastuu
VE762 Vakuutusturvan sisältö
Kuljettajan vastuuriskistä korvataan vakuutuskirjassa mainitun veneen tai vesiskoottorin käytöstä toiselle aiheutettu
esine- tai henkilövahinko, josta vakuutettu
on voimassa olevan oikeuden mukaan
korvausvastuussa ja joka todetaan vakuutuskauden aikana.

1 Vakuutetut ja voimassaoloalue
Vakuutettuja ovat vakuutuskirjassa mainitun veneen tai vesiskootterin omistaja, haltija ja henkilö, joka kuljettaa venettä tai vesiskootteria omistajan tai haltijan luvalla,
kukin tässä ominaisuudessaan.
Vakuutus on voimassa Pohjoismaissa, Itämerellä ja sen lahdissa lukuun ottamatta
Venäjän aluevesiä, sekä Saimaan kanavalla. Vakuutuksen voimassaoloalueesta
voidaan sopia erikseen, jolloin laajennus
merkitään vakuutuskirjaan.

VE763 Rajoitukset
Vakuutuksesta ei korvata
vahinkoa, joka on aiheutunut vakuutetulle
tai hänen perheenjäsenelleen. Vakuutuksesta korvataan kuitenkin näille aiheutunut
henkilövahinko, ei kuitenkaan veneen kuljettajalle aiheutunutta vahinkoa.

vahinkoa, joka on aiheutunut vakuutetun työntekijälle tai häneen rinnastettavalle siltä osin kuin hän on oikeutettu saamaan korvausta lakisääteisestä tapaturma- tai liikennevakuutuksesta

vahinkoa, josta vakuutettu oli tai hänen olisi pitänyt olla tietoinen vakuutuksen voimaan tullessa

vahinkoa, joka aiheutuu vakuutuskirjassa mainitulle veneelle tai vesiskootterille

vahinkoa, joka aiheutuu omaisuudelle, jonka vakuutettu tai joku muu
tämän lukuun on vuokrannut tai lainannut

vahinkoa, joka aiheutuu omaisuudelle, jonka vakuutettu tai joku muu
tämän lukuun on ottanut valmistaakseen, asentaakseen, korjatakseen,
kuljetettavakseen,
säilyttääkseen
taikka muulla tavoin käsitelläkseen
tai huolehdittavakseen

vahinkoa, josta vakuutettu on vastuussa sopimuksen, sitoumuksen, lupauksen tai takuun perusteella, ellei
tällaista korvausvastuuta olisi ilman
näitä sitoumuksia

vahinkoa, jonka vakuutettu aiheuttaa
työnantajalleen

vahinkoa, joka aiheutuu pahoinpitelyn, tappelun tai muun rikoksen yhteydessä

hallinto-oikeudellisia maksuja, sopimussakkoa, sakkoa tai muuta sen-
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kaltaista seuraamusta, kuten sakkoon rinnastettavaa rangaistusluonteista vahingonkorvausta
vahinkoa, joka aiheutuu vakuutuksen
kohteena olevan veneen tai vesiskootterin vetämälle vesihiihtäjälle tai
muulle henkilölle ja varusteille
vahinkoa, joka aiheutuu osallistuttaessa moottoriveneellä tai vesiskootterilla kilpailuun tai sen harjoituksiin
vahinkoa, joka aiheutuu hylyn raivaamisen tai poiskuljettamisen laiminlyönnistä.

VE765 KORVAAMINEN
1 Erityisiä toimenpiteitä
vakuutustapahtuman satuttua
Vakuutuksen piiriin kuuluvassa asiassa
Pohjantähti selvittää, onko vakuutettu vahingonkorvausvelvollinen,
neuvottelee
korvauksen vaatijan kanssa sekä maksaa
vahingon edellyttämät korvaukset omavastuulla vähennettynä.
Vakuutetun tulee varata yhtiölle tilaisuus
vahingon määrän arvioimiseen ja sovintoratkaisun aikaansaamiseen.
Jos vakuutettu korvaa vahingon, sopii siitä
tai hyväksyy vaatimuksen, ei tämä sido
Pohjantähteä, ellei korvauksen määrä ja
peruste ole oikea.

2 Oikeudenkäyntikulut
Jos vahingonkorvauskysymys joutuu oikeuden käsiteltäväksi ja vaatimus perusteiltaan ilmeisesti koskee vakuutuksesta
korvattavaa vahinkoa, hoitaa Pohjantähti
vakuutetun puolesta oikeudenkäynnin ja
maksaa tästä johtuvat oikeudenkäyntikulut. Jos oikeudenkäynnin kohteena on
myös muita asioita, vakuutuksesta korvataan ainoastaan vakuutukseen piiriin kuuluvan korvausvaatimuksen osuus kustannuksista. Vakuutetulle itselleen aiheutuneet asianosaiskulut eivät ole vakuutuksesta korvattavia. Ellei vakuutettu ilmoita
oikeudenkäynnistä etukäteen Pohjantähdelle, ei Pohjantähdellä ole velvollisuutta
korvata oikeudenkäynnistä aiheutuneita
kustannuksia tai kuluja.
Jos Pohjantähti on ilmoittanut vakuutuksenottajalle olevansa valmis tekemään vakuutusmäärän rajoissa sopimuksen vahingonkärsineen kanssa tämän vakuutuksen
piiriin kuuluvien vahinkojen korvaamisesta
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eikä vakuutuksenottaja tähän suostu, Pohjantähti ei ole velvollinen korvaamaan suurempaa vahingonkorvausta eikä tämän
ajankohdan jälkeen aiheutuneita kustannuksia eikä suorittamaan enempiä selvittelyjä asiassa.

3 Korvaussäännöt
Yhden vakuutustapahtuman perusteella
maksettavien korvausten yhteisenimmäismäärä on korko-, selvitys- ja oikeudenkäyntikustannukset mukaan lukien vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä.
Samasta tapahtumasta tai olosuhteesta
aiheutuneet vahingot katsotaan yhdeksi
vakuutustapahtumaksi siitä riippumatta,
onko vahingot todettu yhden vai useamman vakuutuskauden aikana. Jos tällaiset
vahingot todetaan eri vakuutuskausien aikana, katsotaan ne kohdistuneiksi siihen
vakuutuskauteen, jonka aikana ensimmäinen vahinko on todettu.
Vakuutetulla on jokaisessa vakuutustapahtumassa vakuutuskirjaan merkitty
omavastuu vakuutuksesta korvattavan vahingon määrästä.
Vahingon määrä arvioidaan vahingonkorvauslain säännösten mukaan.
Vahingon määrää laskettaessa otetaan
huomioon verotusta, kuten arvonlisäveroa
säätelevät lait. Jos korvauksensaajalla on
oikeus lain mukaan vähentää tai saada palautuksena vahingosta aiheutuviin laskuihin taikka vahinkoon muutoin sisältyvät arvonlisäverot tai muut verot omassa verotuksessaan, kyseiset verot vähennetään
korvauksesta. Samoin menetellään, jos
korvaus tulee arvonlisäverollisen tulon sijaan.

4 Yhteisvastuullisuus
Jos usea henkilö on yhdessä velvollinen
korvaamaan saman vahingon, vakuutuksesta korvataan vain se osa vahingosta,
joka vastaa vakuutetun osuutta vahingon
aiheuttajana tai vakuutetun vakuutustapahtumasta saamaa hyötyä. Vakuutuksesta korvataan enintään vahingon aiheuttaneiden henkilöiden lukumäärän mukaan
määräytyvä osuus kokonaisvahingosta,
ellei vakuutettu näytä muuta toteen.

5 Uhkaavan vahingonvaaran
torjuntakustannukset
Vakuutetulla on vakuutustapahtuman välittömästi uhatessa tai satuttua velvollisuus
huolehtia vahingon torjumisesta tai rajoittamisesta. Tämä velvollisuus koskee ainoastaan niitä toimenpiteitä, joilla poistetaan
välitön toiselle aiheutuvan korvattavan
vastuuvahingon uhka, mutta ei tämän pidemmälle ulottuvia vahingon jälkitoimia,
ellei Pohjantähden kanssa erikseen sovita
toimenpiteistä. Vakuutuksesta korvataan
näistä välttämättömistä toimenpiteistä aiheutuneet kustannukset.
Vakuutus ei korvaa vakuutetun omalle
omaisuudelle, kuten maaperälle, vedelle
tai muulle omaisuudelle aiheutuvia vahinkoja. Torjuntakuluja korvataan tällöin vain
tilanteissa, joissa välitön vaara uhkaa jonkun muun omaisuutta esimerkiksi ympäristöä pilaavien aineiden kulkeutuessa
pohjaveteen tai maaperän kautta omalta
maalta muualle. Korvattavia toimenpiteitä
ovat vain ne välttämättömät toimenpiteet,
joilla vakuutuksesta korvattavan, jonkin
toisen omaisuutta uhkaavan vahingon välitön uhka on saatu poistetuksi.
Ympäristövahingon satuttua voidaan joutua tekemään välittömän vaaran torjuntaa
laajempia toimenpiteitä syntyneen tilanteen loppuun hoitamiseksi. Näitä voivat
olla esimerkiksi saastuneiden maamassojen kuljettaminen, syntyneiden ongelmajätteiden hävittäminen tai neutralointi.
Näistä syntyneitä kustannuksia ei korvata
vastuuvakuutuksesta torjuntakuluina siinäkään tapauksessa, että kyseessä ovat
viranomaisten pakottavien määräysten
mukaiset toimenpiteet.

VE770 Oikeusturva
1 Vakuutuksen tarkoitus
Oikeusturvariskin tarkoituksena on korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut,
jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä vakuutuskirjassa mainitun veneen tai vesiskootterin omistamiseen, kuljettamiseen ja hallintaan liittyvissä riita-, rikos- ja hakemusasioissa jäljempänä määritellyissä vakuutustapahtumissa.

2 Vakuutetut
Vakuutettuja ovat vakuutuskirjassa mainitun veneen tai vesiskootterin omistaja, haltija ja kuljettaja kukin tässä ominaisuudessaan.

3 Tuomioistuimet ja
vakuutuksen voimassaoloalue
Vakuutettu voi käyttää vakuutusta asioissa, jotka voidaan välittömästi saattaa
käsiteltäviksi Suomessa käräjäoikeudessa
tai vastaavassa ulkomaisessa tuomioistuimessa
venevakuutuksen
kohdassa
VE720/4 mainituissa maissa sekä näiden
tuomioistuinten muutoksenhakuasteissa
tai välimiesmenettelyssä.
Vakuutus ei korvaa kuluja asioissa, jotka
käsitellään hallinnollisissa viranomaisissa
tai erikoistuomioistuimissa kuten esimerkiksi hallinto-oikeudessa, vakuutusoikeudessa tai korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Vakuutus ei myöskään korvaa
kuluja asioissa, jotka käsitellään Euroopan
ihmisoikeustuomioistuimessa, Euroopan
yhteisöjen tuomioistuimessa tai yhteisöjen
ensimmäisen asteen tuomioistuimessa.

4 Korvattavat vakuutustapahtumat
4.1 Riita- ja hakemusasia
Vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma on riidan syntyminen. Riita on syntynyt, kun perusteeltaan ja määrältään yksilöity vaatimus on kiistetty perusteen tai
määrän osalta.
4.2 Rikosasia
Vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma on veneen tai vesiskootterin vesiliikenteeseen käyttämisestä johtuva

vakuutetun ollessa syytettynä tai vastaajana: virallisen syyttäjän vakuutettua vastaan ajama syyte tai asianomistajan vakuutettuun kohdistama
rangaistusvaatimus tai yksityisoikeudellinen vaatimus

vakuutetun ollessa asianomistajana:
rikokseen perustuva vakuutetun muu
yksityisoikeudellinen vaatimus kuin
oikeudenkäyntikuluvaatimus.
4.3 Vakuutuksesta korvataan
Vakuutuksesta korvataan riita- ja hakemusasiassa sekä rikosasiassa (kohdat 4.1
ja 4.2) vakuutuksen voimassaoloaikana
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sattuneet vakuutustapahtumat. Vakuutustapahtuma on sattunut vakuutuksen voimassaoloaikana, jos riita, vaatimus tai
syyte perustuu tapahtumaan, olosuhteeseen, oikeustoimeen tai oikeudenloukkaukseen, joka on syntynyt vakuutuksen
voimassaoloaikana.
4.4 Yksi vakuutustapahtuma
Kysymyksessä on yksi vakuutustapahtuma silloin, kun

kaksi tai useampia tämän vakuutuksen vakuutettuja on riita-, rikos- tai
hakemusasiassa samalla puolella tai

vakuutetulla on useita riita-, rikos- tai
hakemusasioita, jotka perustuvat samaan tapahtumaan, olosuhteeseen,
oikeustoimeen tai oikeudenloukkaukseen taikka samaan tai samanlaiseen, vaikkakin eri perusteiseen vaatimukseen, vaikka asiat eivät ole samaan aikaan vireillä.
4.5 Vakuutustapahtumiin liittyvät
rajoitukset
Vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle
aiheutuvia kuluja asiassa,

jolla on vakuutetulle vähäinen merkitys tai jossa varsinaisen vaatimuksen
määrä on alle oikeusturvavakuutuksen vähimmäisomavastuun

jossa vaatimuksen kiistämistä ei
voida osoittaa

jossa tämän vakuutuksen vakuutetut
ovat vastapuolina. Vakuutuksesta
korvataan kuitenkin vakuutuksenottajan kustannukset sekä veneen tai
vesiskootterin kuljettajan puolustuskulut liikenneturvallisuuden vaarantamista koskevassa syytejutussa.

jossa virallisen syyttäjän vakuutettua
vastaan ajama syyte koskee vesiliikennejuopumusta tai veneen luovuttamista juopuneelle

jossa virallisen syyttäjän vakuutettua
vastaan ajama syyte koskee vesiliikennerikkomusta,
ympäristörikkomusta, törkeää liikenneturvallisuuden
vaarantamista tai ylinopeuteen perustuvaa liikenneturvallisuuden vaarantamista

jossa virallisen syyttäjän vakuutettua
vastaan ajama syyte koskee tahallista tekoa tai törkeää huolimattomuutta taikka törkeää varomattomuutta vesiliikenteessä

joka koskee veneen kuljettamista oikeudetta
















joka koskee edellä mainituissa kohdissa tarkoitettuihin tekoihin perustuvaa vakuutettua vastaan esitettyä vahingonkorvaus- tai muuta vaatimusta
joka koskee vakuututun esittämää
sellaiseen tekoon perustuvaa yksityisoikeudellista vaatimusta, josta vakuutettu on tuomittu rangaistukseen
tai jätetty syyttämättä tai rangaistukseen tuomitsematta sitä koskevien
erityissäännösten perusteella. Jos
vaatimus perustuu kuitenkin tekoon,
josta vakuutettu on tuomittu rangaistukseen varomattomuudesta vesiliikenteessä tai muusta vesiliikennelaissa säädetystä rikkomuksesta
taikka liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, korvataan vahingonkorvausvaatimuksen esittämisestä aiheutuvat kustannukset.
joka liittyy konkurssiin
joka liittyy ulosottoon, ulosottokaaressa tarkoitettuun täytäntöönpanoriitaan tai ulosottoon liittyvään täytäntöönpanoon
jossa on kysymys yrityksen saneerauksesta tai yksityishenkilön velkajärjestelystä annettujen lakien mukaisesta menettelystä tai maaseutuelinkeinojen rahoituslain mukaisesta
maatalouden harjoittajan vapaaehtoisesta velkajärjestelystä
josta vakuutetulle aiheutuvat kustannukset korvataan vastuuvakuutuksesta
jossa on kysymys siitä, onko vakuutetun ilmoittamasta vakuutustapahtumasta aiheutuneet kustannukset joko
kokonaan tai osittain korvattava tästä
oikeusturvavakuutuksesta
jota käsitellään ryhmäkanteena.

5 Toimenpiteet vakuutustapahtuman satuttua
Jos vakuutettu haluaa käyttää vakuutusta,
on siitä ilmoitettava kirjallisesti Pohjantähdelle. Pohjantähti antaa ilmoituksen jälkeen vakuutetulle kirjallisen päätöksen
siitä, myönnetäänkö asiassa oikeusturvaetuus.
Vakuutetun on käytettävä asiamiehenään
asianajajaa tai oikeustieteen maisterin tai
vastaavan ulkomaisen tutkinnon suorittanutta asiamiestä. Muilla kuin asianajajilla
ja julkisilla oikeusavustajilla tulee olla lain
edellyttämä lupa oikeudenkäyntiasiamiehenä ja avustajana toimimiseen. Jos vakuutettu ei käytä lainkaan asiamiestä tai
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käyttää asiamiehenään muuta kuin asianajajaa, julkista oikeusavustajaa tai luvan
saanutta oikeudenkäyntiavustajaa, vakuutuksesta ei suoriteta korvausta.
Vakuutetun on oikeudenkäynnissä ja sovintoneuvotteluissa vaadittava vastapuolelta täysimääräisesti korvausta asianajoja oikeudenkäyntikuluistaan. Jos vakuutetun vastapuolelleen esittämä oikeudenkäyntikuluvaatimus on tuomioistuimen
tuomiolla hylätty osittain tai kokonaan, tuomiosta on ilmoitettava Pohjantähdelle viimeistään kuuden vuorokauden kuluessa
sen antamisesta ja siitä on Pohjantähden
vaatimuksesta valitettava.
Jos vakuutettu ei vaadi vastapuolelta kulujaan tai luopuu vaatimuksista osittain tai
kokonaan ilman Pohjantähden suostumusta, ei ilmoita tuomioistuimen oikeudenkäyntikuluja koskevasta tuomiosta
Pohjantähdelle määrätyssä ajassa tai ei
suostu valittamaan kyseisestä tuomiosta,
vakuutuksesta suoritettavaa korvausta
voidaan vakuutussopimuslain mukaan
alentaa tai evätä se.
Riita-asioiden sovittelusta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain mukaisessa
sovintomenettelyssä (tuomioistuinsovittelu) käsiteltävässä asiassa kuluja ei kuitenkaan tarvitse vaatia sovittelumenettelystä aiheutuneista kustannuksista.
Vakuutetulla ei ole oikeutta myöntää asian
hoitamisesta aiheutuneiden kustannusten
määrää Pohjantähteä sitovasti.
Vakuutetun mahdollisesti asiamiehelleen
suorittama korvaus asiamiehen palkkioista
ja kuluista ei sido Pohjantähteä arvioitaessa oikeudenkäyntikulujen välttämättömyyttä tai kohtuullisuutta.

VE775 Korvaaminen
1 Vakuutusmäärä ja
omavastuu
Vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä
on Pohjantähden korvausvelvollisuuden
ylimpänä rajana jokaisessa vakuutustapahtumassa. Pohjantähden korvausvelvollisuuden enimmäismäärä ennen käräjäoikeuden pääkäsittelyn, tuomioistuinsovittelun tai välimiesmenettelyn aloittamista
aiheutuneista kustannuksista sekä kustannuksista asiassa, joka on ratkaistu ilman
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oikeudenkäyntiä, on kuitenkin 50 % vakuutuskirjaan merkitystä vakuutusmäärästä.
Mikäli riidanalaisen etuuden arvo on rahassa arvioitavissa, vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjaan merkityn vakuutusmäärän rajoissa enintään riidanalaisen
etuuden kaksinkertainen määrä tai jos riidan kohteena on toistuvaisluonteinen
maksu, määrää arvioitaessa otetaan huomioon enintään riidanalaisen kertamaksun
kymmenkertainen määrä. Etuuden määrää arvioitaessa ei oteta huomioon korko-,
asianosais-, asianajo- eikä oikeudenkäyntikuluvaatimuksia.
Yhden vakuutuskauden aikana sattuneista
vakuutustapahtumista korvataan yhteensä
enintään vakuutusmäärän kaksinkertainen
määrä.
Korvattavista kustannuksista vähennetään
vakuutuskirjaan merkitty omavastuu.

2 Korvattavat kustannukset
Vakuutuksesta korvataan välttämättömät
ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut seuraavasti:
2.1 Riita- ja hakemusasiassa
Vakuutuksesta korvataan asiamiehen
käyttämisestä ja todistelusta aiheutuneet
kulut.
Jos tuomioistuinkäsittely edellyttää jotakin
oikeustointa tai jossakin elimessä tai toimituksessa tehtyä päätöstä, vakuutuksesta
korvataan tämän esivaiheen jälkeen syntyneet kulut.
2.2 Välimiesmenettelyn tai sovittelun
kohteena olevassa asiassa
Vakuutuksesta korvataan asiamiehen
käyttämisestä ja todistelusta vakuutetulle
aiheutuneet kulut riita- tai hakemusasiassa. Välimiehen tai sovittelijan palkkiota
ja kuluja ei kuitenkaan korvata.
Kun asiaa on käsitelty tuomioistuinsovittelussa, korvataan vakuutuksesta myös sovittelijan mahdollisen avustajan palkkiosta
ja kuluista riidan osapuolten pääluvun mukaisesti laskettu vakuutetun osuus.

2.3 Rikosasiassa
2.3.1 Asianomistajana
Vakuutetulle asiamiehen käyttämisestä ja
todistelusta aiheutuneet oikeudenkäyntikulut korvataan siltä osin kuin oikeudenkäynnissä on kysymys rikoksesta johtuvasta vakuutetun muusta yksityisoikeudellisesta vaatimuksesta kuin oikeudenkäyntikuluista.
2.3.2 Syytettynä ja vastaajana
Vakuutetulle asiamiehen käyttämisestä ja
todistelusta aiheutuneet oikeudenkäyntikulut korvataan, jos kysymyksessä on asianomistajan vakuutettua vastaan ajama
syyte, kun virallinen syyttäjä on päättänyt
jättää syytteen nostamatta tai on peruuttanut sen.
2.4 Muutoksenhausta hovioikeuteen ja
korkeimpaan oikeuteen
Jos muutoksenhaku hovioikeuteen edellyttää käsittelylupaa tai muutoksenhaku
korkeimpaan oikeuteen edellyttää valituslupaa, korvataan vakuutuksesta muutoksenhausta aiheutuneet kustannukset vain
siinä tapauksessa, että lupa on myönnetty.
Ylimääräisten
muutoksenhakukeinojen
käyttämisestä aiheutuneet kustannukset
korvataan vain, jos korkein oikeus on hyväksynyt kantelun tai tuomion purkamisen
taikka palauttanut menetetyn määräajan.
2.5 Yhteinen intressi
Mikäli asiassa on kysymys olennaisesti
muusta kuin vakuutetun omasta intressistä taikka vakuutetulla on vakuutustapahtumassa valvottavana yhteinen etu
muun kuin tällä vakuutuksella vakuutetun
henkilön kanssa, vakuutuksesta korvataan
vain vakuutetun osuudeksi katsottava osa
kustannuksista.

3 Korvauksen määrä ja sen
laskeminen
Vakuutuksesta korvattavat asianajo- ja oikeudenkäyntikulut määrätään oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain oikeudenkäyntikuluja koskevien oikeusohjeiden mukaisesti.
Jos tuomioistuin ei ole lausunut päätöksessään asianajo- ja oikeudenkäyntikuluista tai jos asia on ratkaistu sovintoteitse,
korvattavat kustannukset määrätään ottaen huomioon myös vastaavanlaisissa
asioissa yleensä tuomitut tai maksetut kulut. Kustannuksista korvataan kuitenkin
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enintään tuomioistuimen vakuutetun vastapuolen maksettavaksi velvoittama kulumäärä, ellei tuomioistuin ole ratkaisussaan
ilmenevin perustein nimenomaisesti katsonut, että vakuutetun on itse kärsittävä
kulunsa osittain tai kokonaan vahinkonaan.
Asiamiehen käytöstä korvataan kohtuullinen palkkio asiamiehen työstä ja välttämättömistä kuluista. Palkkion ja kulujen
kohtuullisuutta määrättäessä otetaan huomioon riidanalaisen etuuden arvo, asian
vaikeus ja laajuus sekä suoritetun työn
määrä ja laatu. Korvattavien kustannusten
määrä on kuitenkin enintään vakuutetun
vastapuolelleen esittämän kuluvaatimuksen suuruinen.
Jos vakuutettu on arvonlisäverolain mukaan oikeutettu vähentämään asianajolaskuun tai oikeudenkäyntikuluihin sisältyvän
arvonlisäveron, korvauksesta vähennetään kustannuksiin sisältyvä arvonlisävero.

4 Kustannukset, joita
vakuutuksesta ei korvata
Vakuutuksesta ei korvata

vakuutetun maksettavaksi tuomittuja
tai sovittuja vastapuolen oikeudenkäyntikuluja. Vakuutuksesta korvataan kuitenkin vakuutetun maksettavaksi tuomitut vastapuolen oikeudenkäyntikulut samoin ehdoin kuin vakuutetun omatkin asianajokulut silloin, kun

vakuutettua on avustanut oikeudenkäynnissä kuluttaja-asiamies tai hänen alaisensa ja vakuutetun asian
hoitaminen on ollut lain soveltamisen
ja kuluttajien yhteisen edun kannalta
tärkeää tai

vakuutetun vastapuoli on pääosin jättänyt noudattamatta asiassa annettua kuluttajavalituslautakunnan, Vakuutuslautakunnan tai muun vastaavan elimen päätöstä, joka riidan keskeisiltä osin oli vakuutetulle myönteinen.

kustannuksia, jotka ovat syntyneet
ennen vakuutustapahtumaa suoritetuista toimenpiteistä tai asian alustavasta selvittelystä

tuomion tai päätöksen täytäntöönpanosta aiheutuvia kustannuksia

vakuutetun ajanhukkaa, omaa työtä,
tulon- tai ansionmenetystä, matkoja
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tai oleskelukustannuksia eikä sitä lisäkustannusta, joka aiheutuu asiamiehen vaihtamisesta tai vakuutetun
omasta kustannuksia lisäävästä tai
tarpeettomia kustannuksia aiheuttavasta menettelystä
oikeustieteellisen asiantuntijalausunnon hankkimisesta aiheutuneita kuluja
rikosilmoituksen tai tutkintapyynnön
tekemisestä taikka rikosasian esitutkinnasta aiheutuvia kuluja
kustannuksia sellaisista seikoista tai
todisteista, joita tuomioistuin ei ota
huomioon kustannuksia, jotka vakuutettu tai hänen asiamiehensä on aiheuttanut jäämällä pois tuomioistuimesta, jättämällä noudattamatta tuomioistuimen antamia määräyksiä tai
esittämällä väitteen, jonka hän on
tiennyt tai olisi pitänyt tietää aiheettomaksi taikka muutoin on oikeudenkäyntiä pitkittämällä tahallaan tai
huolimattomuudesta aiheuttanut
kustannuksia
oikeudenkäynnistä,
jonka vakuutettu tai hänen asiamiehensä on aloittanut ilman, että vastapuoli on antanut siihen aihetta, taikka
muutoin on tahallisesti tai huolimattomuudesta aiheuttanut tarpeettoman
oikeudenkäynnin.

5 Muita korvaukseen liittyviä
säännöksiä
Pohjantähti suorittaa korvauksen vakuutetun asianajo- ja oikeudenkäyntikuluista
tuomioistuimen lainvoimaisen päätöksen
tai sovinnon syntymisen jälkeen.
Pohjantähden korvausvelvollisuuden vähennykseksi on luettava kulukorvaus,
jonka vakuutetun vastapuoli on tuomittu tai
sitoutunut maksamaan vakuutetulle, mikäli
se on saatu perityksi maksuvelvolliselta.
Tällöin korvaus lasketaan siten, että korvattavista kuluista vähennetään vakuutetun omavastuu sekä vastapuolelta saatu
kulukorvaus.
Mikäli vakuutettu on perinyt oikeudenkäyntikulut tai vastapuoli on ne vakuutetulle maksanut, on vakuutetun palautettava ne Pohjantähdelle korkoineen siltä
osin kuin ne on ehtojen mukaan luettava
Pohjantähden hyväksi.
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Jos vastapuoli tai ryhmäkanteena ajetussa
asiassa valtio, on tuomittu tai sitoutunut
maksamaan vakuutetulle kulukorvausta,
joka vakuutuksesta korvausta suoritettaessa on maksamatta, vakuutettu on velvollinen ennen korvauksen suorittamista siirtämään oikeutensa kulukorvaukseen Pohjantähdelle vakuutuksesta suoritettavaan
korvausmäärään asti.
Vastapuolen kulukorvaus jaetaan Pohjantähden ja vakuutetun kesken maksettujen
kuluosuuksien suhteessa. Mikäli vastapuolen kulukorvaus on vähemmän kuin
vakuutetun oikeudenkäyntikulujen määrä,
ei vakuutetulla ole oikeutta osuuteen kulukorvauksesta
vähimmäisomavastuun
osalta siltä osin kuin Pohjantähden maksamaa vakuutuskorvausta ei saada kokonaan katettua kulukorvauksen määrällä.
Jos vakuutettu on kuitenkin joutunut maksamaan osan kustannuksistaan itse sen
vuoksi, että kustannukset ylittävät sen
määrän, joka on vakuutuskirjassa mainittu
enimmäiskorvaus sekä asiakkaalle kuuluva omavastuuosuus, vakuutetulla on oikeus vastapuolelta saatuun kulukorvaukseen tämän määrän ylittävältä osuudelta.

