Ehdot Piilovikatakuu 4.1.2016

Ehdot – Piilovikatakuu
Kun Alandialla vakuutettuna ollut vene vaihtaa omistajaa yksityishenkilöltä toiselle, tarjoaa Alandia takuun piilevien vikojen varalta.
Näin olemme osaltamme mukana lisäämässä yksityisten venekauppojen turvallisuutta.
Takuu kattaa piilevät viat, jotka jäävät havaitsematta tarkastustilanteessa.
1. Ketä takuu koskee?

Uusi omistaja voi saada takuun, jos vene on ollut Alandian vakuuttama vähintään omistajanvaihdosta edeltäneet 12 kuukautta.
Myös uuden omistajan tulee vakuuttaa vene Alandiassa keskeytyksettä. Takuu on osa uuden omistajan venevakuutusta.
2. Takuun voimassaoloaika

Takuu on voimassa 30 päivää lukien hetkestä, jolloin omistusoikeus siirtyy uudelle omistajalle ja Alandia on myöntänyt vakuutuksen.
3. Takuun kattavuus ja rajoitukset

Takuu koskee uuden omistajan vakuutuskirjassa mainittua venettä kattaen alla mainitut aineelliset viat tai vauriot, joita ei ole voitu
havaita tarkastustilanteessa. Takuu kattaa rungon, kannen, elektroniikan sekä muiden veneen kuljettamisessa tavanomaisesti
tarvittavien varusteiden piilevät viat.
Takuu koskee sellaisia korkeintaan 15 vuotta vanhoja moottoreita ja voimansiirtolaitteita, joiden ylläpidossa ja huollossa on noudatettu
valmistajan suosituksia. Mainittujen tulee olla ostajan ja myyjän yhdessä tarkastamia ja tarkastushetkellä moitteettomiksi toteamia.
Tarkastuspöytäkirjassa on oltava molempien osapuolten allekirjoitus. Moottoria ja voimansiirtolaitteistoa lukuunottamatta takuussa
sovellettava ikärajoitus on 25 vuotta.
Takuu kattaa viat, joiden korjauskustannukset ylittävät 1 000 euroa. Ostaja vastaa kustannuksista 1 000 euroon saakka. Takuun
enimmäiskorvaus on yhteensä 25 % voimassaolevassa vakuutuskirjassa mainitusta vakuutusarvosta, kuitenkin enintään 10 000 euroa.
Takuu ei kata normaalia kulumista eikä sellaisia vikoja tai puitteita, joiden voidaan olettaa tulevan katetuiksi muiden takuiden tai
vakuutusten puitteissa. Takuu ei koske puuveneitä tai vesijettejä eikä ammattiliikennöinnissä tai vastaavassa toiminnassa käytettäviä
veneitä. Takuu ei koske oikeudellisia tai vallintavirheitä.
4. Kun piilevä vika havaitaan

Alandialle on ilmoitettava mahdollisimman pian, jos veneessä ilmenee piilevä vika. Vakuutuksenottajan on toimitettava Alandialle
tarvittavat tiedot, joiden perusteella vaurion tai vian voidaan todeta olevan korvauskelpoinen piilevä vika ja että piilevä vika on
havaittu takuuaikana.
5. Korvauksen määrittely ja maksaminen

Alandia arvioi tapauskohtaisesti, kuinka piilevä vika korvataan. Korvaus voidaan suorittaa käteiskorvauksena tai vastaavanarvoisella
osalla. Osa jota ei voida korjata tai korvata vastaavanarvoisella, korvataan käyvän arvon mukaan. Käyvällä arvolla tarkoitetaan
vastaavanarvoisen, samanikäisen ja samassa kunnossa olevan osan hankintakustannuksia.
Alandia tekee vahinkoasiassa päätöksen ja suorittaa korvauksen viimeistään 30 päivän kuluttua siitä, kun tarvittavat tiedot ja asiakirjat
on toimitettu Alandialle.
6. Viittaus Alandian Venevakuutusehtoihin

Takuuseen sovelletaan muilta osin Alandian Venevakuutusehtoja 2016.

Veneomistajan puolella vuodesta 1938.

