Vesiskootterivakuutus
Vakuutusta koskevat tiedot sisältävä asiakirja
Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö, Suomi
Täydelliset ennen sopimuksen tekoa annettavat ja sopimusta koskevat tiedot tuotteesta ovat muissa asiakirjoissa.

Minkä tyyppinen vakuutus on?
Vesiskootterivakuutuksella vakuutat vesiskootterisi sekä sen varusteet yllättävien tilanteiden varalle. Vesiskootterin
varusteita ovat yksinomaan vakuutuskirjassa mainitussa vesiskootterissa käytettävät navigointi- ja turvallisuusvälineet
sekä vesiskootterissa säilytettävät vesiskootterin kunnossapitoon tarkoitetut työkalut ja moottorin varaosat. Tarkemmat
tiedot vakuutuksen kohteesta löydät vakuutusehdoista.

Mitä vakuutus kattaa?
Vakuutus kattaa äkillisiä ja ennalta-arvaamattomia omaisuusvahinkoja alla
olevan listan mukaan mikäli ne ovat valittu vakuutettavaksi. Kohteelle valittu
turva eli vakuutetut riskit on merkitty vakuutuskirjaan.

Mitä vakuutus ei kata?
Vakuutuksen kohteena eivät ole:

vesiskootteri, kun sillä osallistutaan nopeuskilpailuun tai sen harjoitukseen

tulipalo

turvallisuus- tai viranomaismääräysten vastaiset tai niiden vastaisesti asennetut varusteet tai laitteet

rikos

poijuvarusteet

luonnonilmiö

erikoismaalaukset, teippaukset ja koristelut

törmäys

kalastus- ja sukellusvälineet sekä –varusteet

rikkoutuminen

matka- ja älypuhelimet lukuun ottamatta kiinteää asennussarjaa

rahoitus

ääni- ja kuvatallenteet

veneenkuljettajan vastuu

vaatteet ja asusteet lukuun ottamatta sade- ja kelluntapukuja

oikeusturva.

liina- ja vuodevaatteet, ruokailuvälineet, astiat, juomat, ruokatarvikkeet eikä muu vastaava irtain omaisuus
rahat ja maksuvälineet
vuokra- tai ansiokäytössä oleva vesiskootteri, ellei tästä ole erikseen
sovittu ja tehty merkintää vakuutuskirjaan.

Onko vakuutusturvalle mitään rajoitteita?
Vesiskootterivakuutus ei korvaa:

katoamisesta tai unohtamisesta aiheutunutta vahinkoa
jäätymisestä, jäästä, vesisateesta tai lumesta aiheutunutta vahinkoa
tavanomaista naarmuuntumista tai kolhiintumista
varkausvahinkoa, jonka tapahtumahetkeä, -olosuhteita ja –paikkaa ei
voida tarkoin määritellä
kulumisesta, naarmuuntumisesta, ruostumisesta, syöpymisestä,
lahoamisesta, aineen väsymisestä tai muusta vähitellen tapahtuvasta
ilmiöstä aiheutuvaa vahinkoa
vesiskootterin turbiinille tai moottorille aiheutunutta vahinkoa.

Huom! Vakuutusta koskevat tiedot jatkuvat paperin kääntöpuolelle.

Missä vakuutusturva on voimassa?
Vakuutus on voimassa:
Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan vesistöissä ja aluevesillä
Saimaan kanavalla
Itämerellä ja sen lahdissa lukuun ottamatta Venäjän aluevesiä
säilytettäessä vesiskootteria maissa tai kuljetettaessa sitä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa tai Tanskassa taikka näiden maiden välillä.

Mitkä ovat velvoitteeni?
Sopimusta tehtäessä antaa oikeat tiedot
•
vakuutettavasta kohteesta ja sen käytöstä
maksaa vakuutusmaksu ajallaan
noudattaa vakuutuksen suojeluohjeita
ilmoittaa viipymättä virheellisistä ja puutteellisista vakuutukseen liittyvistä tiedoista
vahingon sattuessa tehdä vahinkoilmoitus ja antaa vahinkoasian selvittämiseksi tarpeelliset tiedot Pohjantähdelle

Kuinka ja milloin suoritan maksun?
Laskutus 1-12 kertaa vuodessa sopimuksen mukaan

Milloin vakuutusturva alkaa ja päättyy?
Vakuutusturva alkaa, kun Pohjantähti tai vakuutuksenottaja antaa tai lähettää hyväksyvän vastauksen toisen sopijapuolen tarjoukseen.
Vakuutuksenottajalla on oikeus milloin tahansa irtisanoa vakuutus päättymään vakuutuskauden aikana. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti.
Pohjantähden oikeus irtisanoa vakuutus on rajoitettu yhtiön yleisissä sopimusehdoissa lueteltuihin tilanteisiin. Tällainen tilanne on kysymyksessä
esimerkiksi, jos vakuutuksenottaja ei ole suorittanut vakuutusmaksua vakuutussopimuksen mukaisesti. Pohjantähdellä on oikeus irtisanoa vakuutus
päättyväksi 14 päivän kuluttua irtisanomisilmoituksen lähettämisestä.

Miten irtisanon sopimuksen?
kirjallisesti ilman irtisanomisaikaa

