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Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan tavaran kuljetusvakuutussopimuksissa sekä muissa sopimuksissa, joissa sitä on erikseen 
määritelty sovellettavaksi. 

Vakuutussopimuksen keskeinen sisältö määritellään vakuutussopimuksessa tai vakuutuskirjassa, niissä mainituissa tuote- ja eri-
tyisehdoissa sekä näissä yleisissä sopimusehdoissa. 

Vakuutusta tehtäessä tai sitä muutettaessa on voitu sopia, että sopimuksen sisältämä vakuutusturva on suppeampi tai laajempi, 
kuin näissä ehdoissa on määritetty. Poikkeamat on merkitty vakuutuskirjaan. 

1 Kuljetusvakuutusehdoissa käytettyjä 
käsitteitä

Elinkeinonharjoittaja on luonnollinen henkilö tai oikeushen-
kilö, joka ammattimaisesti, tuloa hankkiakseen tai liikevoittoa 
saadakseen harjoittaa ammattia, liiketoimintaa tai muuta elin-
keinoa. 

Kirjallisella tarkoitetaan paperi- tai sähköisessä muodossa toi-
mitettua tietoa, joka on säilytettävissä tietosisällöltään muut-
tumattomana ja joka on toisinnettavissa saman sisätöisenä, 
kuin se on alun perin toimitettu. 

Korvausrajoitus on vakuutuskirjassa tai vakuutusehdoissa 
oleva ehto tai määräys, joka määrittelee vakuutuksen kor-
vauspiirin ulkopuolelle jääviä vahinkoja tai rajoittaa vakuutus-
turvaa. 

Lastinkantajana pidetään konttia, suurlavaa tai vastaavaa. 

Merivakuutuksella tarkoitetaan kuljetusvakuutusta sitä vaa-
raa vastaan, jolle vakuutettu tavara joutuu alttiiksi merikulje-
tuksen aikana. Jos osakin kuljetuksesta suoritetaan meritse tai 
on ollut tarkoitus suorittaa meritse, katsotaan koko kuljetus 
merikuljetukseksi. 

Muulla kuljetusvakuutuksella tarkoitetaan kuljetusvakuutusta 
sitä vaaraa vastaan, jolle vakuutettu tavara joutuu alttiiksi 
muun kuljetuksen kuin merikuljetuksen aikana on vakuutus-
sopimukseen, -kirjaan tai -ehtoon merkitty, vakuutuksenotta-
jan omalle vastuulle jäävä osuus vahingosta. 

Suojeluohje on vakuutuskirjassa, vakuutusehdoissa tai muu-
toin kirjallisesti asetettu velvollisuus noudattaa määräyksiä, 
joilla on tarkoitus estää tai rajoittaa vahingon syntymistä. 

LähiTapiolalla tarkoitetaan LähiTapiola Keskinäistä Vakuutus-
yhtiötä.

Vakuutettu on se, jonka hyväksi vakuutus on voimassa. 

Vakuutettu tavara on vakuutussopimuksessa tai -kirjassa 
mainittu kuljetuksen tai varastoinnin kohteena oleva laillinen 
kauppatavara tai muu sopimuksessa erikseen mainittu lailli-
nen omaisuus. 

Vakuutuskausi on vakuutuksenottajan kanssa sovittu vakuu-
tuskirjaan merkitty vakuutuksen voimassaoloaika. Vakuutus-
kauden pituus on enintään 12 kuukautta, ellei muusta ole 
sovittu ja merkitty vakuutuskirjaan. Vakuutussopimus jatkuu 
vakuutuskauden kerrallaan automaattisesti, ellei toinen sopi-
muspuoli irtisano sopimusta. 

Vakuutuksenottaja on se, joka on tehnyt LähiTapiolan kanssa 
vakuutussopimuksen. 

Vakuutustapahtumalla tarkoitetaan sen vaaran toteutumista, 
jonka varalta vakuutus on myönnetty. 

Vakuutussopimuksella tarkoitetaan näissä ehdoissa kuljetus-
vakuutussopimusta. 

2 Tietojen antaminen ennen 
vakuutussopimuksen tekemistä

2.1 LähiTapiolan tiedonantovelvollisuus
Ennen vakuutussopimuksen solmimista LähiTapiola antaa 
vakuutuksen hakijalle vakuutustarpeen arvioimiseksi ja vakuu-

tuksen valitsemiseksi tarpeelliset tiedot. Tällaisia tietoja ovat 
esimerkiksi LähiTapiolan vakuutusmuodot, -maksut ja -ehdot. 

Jos LähiTapiola tai sen edustaja on vakuutusta markkinoita-
essa antanut vakuutuksenottajalle puutteellisia, virheellisiä 
tai harhaanjohtavia tietoja, LähiTapiola oikaisee väärät tiedot 
ilman aiheetonta viivytystä virheen tultua havaituksi. Vakuu-
tussopimuksen katsotaan olevan voimassa oikaistujen tieto-
jen mukaisena siitä alkaen, kun tieto oikaisusta on annettu 
vakuutuksenottajalle. 

Ennen oikaisutietojen antamista alkaneisiin kuljetuksiin sovel-
letaan vakuutussopimusta kuitenkin sellaisena, kuin se oli 
ennen tietojen oikaisua. 

2.2 Vakuutuksenottajan ja vakuutetun 
tiedonantovelvollisuus

Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tai näiden edustajan on 
ennen vakuutuksen myöntämistä 
• annettava oikeat ja täydelliset vastaukset LähiTapiolan 

esittämiin kysymyksiin 
• ilmoitettava muutkin tiedot, joilla he käsittivät tai joilla 

heidän olisi pitänyt käsittää olevan merkitystä LähiTapio-
lan vastuun arvioimisen kannalta.  
Tällaisia ovat esimerkiksi tiedot tavarasta ja sen arvosta sekä 
vahingoittumisalttiudesta, vahinkohistoriasta, kuljetuksesta, 
kuljetusvälineestä, toimitusehdosta sekä yrityksen liiketoi-
minnasta ja taloudellisesta tilasta. 

Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tai näiden edustajan on 
lisäksi vakuutuskauden aikana ilman aiheetonta viivytystä 
oikaistava LähiTapiolalle antamansa, vääriksi tai puutteellisiksi 
havaitsemansa tiedot. 

Jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu tai heidän edustajansa 
on laiminlyönyt tiedonantovelvollisuutensa, vakuutussopimus 
ei sido LähiTapiolaa tai vaihtoehtoisesti voidaan korvausta 
alentaa tai se evätä. LähiTapiolalla on myös oikeus irtisanoa 
vakuutussopimus ehtojen kohdan 17.4 mukaisesti. 

Harkittaessa tiedonantovelvollisuuden laiminlyönnin seura-
usta otetaan huomioon, mikä merkitys on ollut sillä seikalla, 
jota vakuutuksenottajan tai vakuutetun tai heidän edusta-
jansa antama väärä tai puutteellinen tieto koskee. 

Mikäli vakuutuksenottaja tai vakuutettu tai heidän edusta-
jansa on toiminut vilpillisesti, on LähiTapiolalla oikeus pitää 
suoritetut vakuutusmaksut, vaikka vakuutus raukeaisi tai 
päättyisi kesken vakuutuskauden. 

3 Vakuutusarvo, vakuutusmäärä ja 
vastuun enimmäismäärä

3.1 Vakuutusarvo
Omaisuuden vakuutusarvo on perusteena, kun arvioidaan 
vahingon ja korvauksen määrää. Ellei vakuutussopimuksessa 
tai -kirjassa ole muuta mainittu, vakuutusarvo määräytyy seu-
raavasti: 

3.1.1 Kaupalliset kuljetukset
Myynti-, osto-, vienti- ja tuontikuljetuksissa sekä viennin esi-
kuljetuksissa ja tuonnin jatkokuljetuksissa vakuutusarvo on 
tavaran kauppalaskuarvo mukaan lukien vakuutetun vastuulla 
olevat kyseisen tavaran kuljetuskustannukset sekä kuljetus-
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vakuutusmaksu, joka on kauppalaskuun erillisenä kustannuk-
sena merkitty. Jos vakuutus on vienti- tai tuontikuljetuksissa 
voimassa ostajan hyväksi, vakuutusarvo on edellä mainittu 
arvo lisättynä 10 %:lla. 

3.1.2 Uusi tavara muissa kuin kaupallisissa kuljetuksissa
Uuden, käyttämättömän tavaran vakuutusarvo on muissa 
kuin kohdassa 3.1.1 mainituissa kuljetuksissa tavaran jälleen-
hankinta-arvo. 

Jälleenhankinta-arvolla tarkoitetaan rahamäärää, joka tarvi-
taan uuden samanlaisen tai käyttöominaisuuksiltaan lähinnä 
vastaavan omaisuuden hankkimiseen. Jälleenhankinta-arvoon 
sisältyvät tavanomaiset kuljetuskustannukset. 

3.1.3 Käytetty tai rikkoutunut tavara
Käytetyn tai rikkoutuneen tavaran vakuutusarvo on tavaran 
käypä arvo kuljetuksen, näyttelyn, messun tai muun vakuute-
tun riskin alkamishetkellä. 

Käyvällä arvolla tarkoitetaan rahamäärää, joka tavarasta olisi 
saatu myymällä se normaaleilla markkinoilla sellaisena kuin 
se on. 

3.2 Vakuutusmäärä
Vakuutuksen kohteena olevan tavaran vakuutusmääräksi kat-
sotaan tavaran vakuutusarvo. 

Vakuutusmäärästä voidaan kuitenkin sopia erikseen yhdessä 
LähiTapiolan kanssa. Sovittu vakuutusmäärä sitoo kumpaakin 
osapuolta, ellei LähiTapiola näytä, että sen mukaan laskettu 
korvaus olisi suurempi kuin vahingon kattamiseksi tarvitaan. 

3.3 Vastuun enimmäismäärä
Vastuun enimmäismäärä on vakuutuksenottajan ilmoittama 
ja vakuutussopimuksessa tai -kirjassa mainittu vakuutuksen 
kohteena olevien tavaroiden suurin vakuutusmäärä yhtä kul-
jetusvälinettä, matkaa, näyttelyä tai muuta vakuutettua riskiä 
kohden. Vastuun enimmäismäärä on myös LähiTapiolan kor-
vausvelvollisuuden yläraja kussakin vakuutustapahtumassa. 
(Ks. kohdat 9.3, 14.7 ja 14.8) 

3.4 Yli- ja alivakuutus
Omaisuus on ylivakuutettu, jos vakuutusmäärä on vakuutetun 
omaisuuden vakuutusarvoa suurempi. Omaisuus on alivakuu-
tettu, jos vakuutusmäärä on vakuutetun omaisuuden vakuu-
tusarvoa pienempi. Alivakuutuksessa osa vahingonvaarasta 
jää vakuutuksenottajan omalle vastuulle. 

Ehtojen kohdassa 14.9 kerrotaan vahingon korvaamisesta yli- 
ja alivakuutustilanteissa. 

4 LähiTapiolan vastuun alkaminen ja 
vakuutussopimuksen voimassaolo

4.1 LähiTapiolan vastuun alkaminen
Ellei muuta ajankohtaa ole sovittu, vakuutussopimus tulee voi-
maan silloin, kun LähiTapiola tai vakuutuksenottaja on anta-
nut tai lähettänyt hyväksyvän vastauksen toisen sopijapuolen 
tarjoukseen. 

Vakuutushakemus tai hyväksyvä vastaus, jonka vakuutuk-
senottaja on antanut tai lähettänyt LähiTapiolan edustajalle, 
katsotaan jätetyksi tai lähetetyksi LähiTapiolalle. 

Jollei ole selvitystä siitä, mihin vuorokauden aikaan vastaus 
on annettu tai lähetetty, katsotaan tämän tapahtuneen kello 
24.00. 

4.2 Vakuutussopimuksen voimassaolo
Vakuutussopimus on jatkuva, ellei muuta ole sovittu. Jatkuva 
vakuutussopimus on voimassa vakuutuskauden kerrallaan, 
kunnes jompikumpi osapuoli irtisanoo sen kirjallisesti vähin-
tään yhtä kuukautta ennen vakuutuskauden päättymistä. 

Määräaikainen vakuutussopimus on voimassa sovitun ajan. 

Jos jompikumpi osapuoli irtisanoo sopimuksen joko kohtien 
17.3, 17.4 tai 17.5 tai muun sopimuksen määräyksen perus-
teella, vakuutus käsittää kuitenkin kaikki ne kuljetukset, jotka 
ovat alkaneet sopimuksen voimassaoloaikana. Muiden riskien 
kuten näyttelyiden, messujen ja varastointien osalta vakuutus-
turva päättyy viimeistään sopimuksen päättyessä. 

Vakuutus ei ole voimassa mikäli vakuutusturvan myöntämi-
nen olisi vastoin Yhdistyneiden Kansakuntien päätöslausel-
man taikka Euroopan Unionin, Yhdistyneen Kuningaskunnan 
tai Amerikan Yhdysvaltojen lakien tai määräysten mukaisia 
kauppa- tai taloudellisia pakotteita, kieltoja tai rajoituksia. 

5 Ehtojen soveltamisjärjestys
Tavaran kuljetusvakuutukseen sovelletaan näiden yleisten 
sopimusehtojen lisäksi vakuutussopimuksessa tai -kirjassa 
mainittuja ehtoja. 

Jos eri ehdot ovat ristiriidassa keskenään, noudatetaan ehtoja 
seuraavassa etusijajärjestyksessä: 
1. asiakaskohtaiset, vakuutuskirjassa määritellyt erityiseh-

dot 
2. erityisehdot, joissa määritellään erityiset korvausrajoituk-

set tai -laajennukset sekä suojeluohjeet 
3. tuote-ehdot, joissa määritellään korvattavat vahingot, 

korvausrajoitukset ja suojeluohjeet 
4. nämä yleiset sopimusehdot. 

Ellei vakuutuskirjassa tai -sopimuksessa ole muuta mainittu, 
vientikuljetuksiin ja kuljetuksiin ulkomaiden sisällä sekä niiden 
välillä sovelletaan englantilaisia Institute Cargo Clauses -ehtoja 
ja niiden mahdollisia lisä- ja erityisehtoja. 

6  Vakuutussopimukseen sisältyvät 
kuljetukset, näyttelyt ja messut

Vakuutussopimus käsittää ne vakuutuksenottajan liiketoimin-
taan kuuluvat tavarankuljetukset, näyttelyt ja messut, jotka on 
mainittu vakuutussopimuksessa tai -kirjassa. 

Yksittäisen kuljetuksen, näyttelyn tai muun riskin sisältyminen 
vakuutussopimukseen edellyttää aina, että 
• kuljetus tai muu vakuutettu riski alkaa vakuutussopimuk-

sen voimassaolon aikana, ja 
• vakuutuksenottajalla on toimituslausekkeen tai muun 

ennen kuljetusta tehdyn sopimuksen mukaan riski (vaa-
ranvastuu) tavarasta tai vakuuttamisvelvollisuus. 

Vakuutussopimukseen eivät kuitenkaan sisälly ne osto- tai 
tuontikuljetukset, joissa myyjä tai muu osapuoli on ottanut 
vakuutuksen ostajan hyväksi (esimerkiksi CIF/CIP tuonti). 

Tavara, joka ostetaan kuljetuksen aikana, sisältyy vakuutus-
sopimukseen siitä hetkestä alkaen, jolloin riski tavarasta tai 
vakuuttamisvelvollisuus on siirtynyt vakuutuksenottajalle. 
Edellytyksenä on, että asiasta on etukäteen nimenomaan 
sovittu LähiTapiolan ja vakuutuksenottajan kesken. 

Tavaran kuljetuksesta annetun ensimmäisen konossementin, 
lastikuitin, rahtikirjan tai muun vastaavan asiakirjan päiväys 
ratkaisee, onko vakuutussopimukseen muuten kuuluva kul-
jetus alkanut vakuutussopimuksen voimassa olon aikana. Jos 
asiakirjan päiväys poikkeaa kuljetusvakuutusehdoissa määri-
tellystä vastuun alkamishetkestä, määräytyy alkamishetki mai-
nittujen vakuutusehtojen mukaisesti. 

7 Vakuutusmaksu
7.1 Vakuutusmaksun laskeminen
Vakuutusmaksut lasketaan vakuutussopimuksessa tai sen 
liitteissä vahvistettujen vakuutusmaksuperusteiden ja -ker-
toimien mukaan. Vakuutusmaksun perusteena on yrityksen 
virallisen tilinpäätöksen mukainen liikevaihto, ellei vakuutus-
kirjassa tai sen liitteissä ole toisin mainittu. 
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Jos maksukertoimilla laskettu vakuutusmaksu jää alle vakuu-
tuskauden alkaessa voimassa olevan vähimmäisvakuutus-
maksun, vakuutusmaksu on vähimmäisvakuutusmaksun suu-
ruinen. 

Vakuutusmaksusta lain mukaan kulloinkin suoritettavat verot 
tai maksut veloitetaan vakuutussopimuksessa mainittujen 
vakuutusmaksujen lisäksi. 

Vakuutuksenottajan on sovitulla tavalla LähiTapiolan ilmoitta-
massa ajassa annettava vakuutusmaksun laskemiseen tar-
vittavat tiedot. Muuten LähiTapiola on oikeutettu arvioimaan 
vakuutusmaksuperusteen suuruuden. 

LähiTapiolalla on oikeus Keskuskauppakamarin hyväksymää 
tilintarkastajaa käyttäen saada tietoja vakuutuksenottajan 
tilinpidosta ja asiapapereista vakuutussopimuksen mukaisia 
vakuutuksenottajan velvoitteita koskevalta osalta. 

7.2 Ennakkomaksu ja lopullinen vakuutusmaksu
Vakuutuskauden vakuutusmaksu lasketaan vakuutuskau-
den liikevaihdon tai muun sovitun maksuperusteen mukaan. 
Ennakkoon perittävä vakuutusmaksu perustuu vakuutuk-
senottajalta saatuun arvioon tulevan kauden maksuperusteen 
suuruudesta tai jos vakuutuksenottajalta ei arviota ole saatu 
viimeistään 30 vuorokautta ennen uuden vakuutuskauden 
alkamista, LähiTapiolan tekemään arvioon. 

Vakuutuskauden päätyttyä kummallakin osapuolella on oikeus 
vaatia maksun tasaamista vastaamaan vakuutuskauden toteu-
tunutta tunnuslukua. Vaatimus on esitettävä 30 vuorokauden 
sisällä vakuutuskauden päättymisestä. Jos vaatimusta ei esi-
tetä jää ennakkomaksu lopulliseksi. 

Vakuutusmaksua ei tasata, mikäli ennakkolaskutuksessa käy-
tetyn ja toteutuneen vakuutusmääräperusteen ero on alle 5 % 
tai jos palautuksen tai lisämaksun suuruus on alle 100 euroa. 

7.3 Vakuutusmaksun maksaminen
Vakuutusmaksu on maksettava viimeistään eräpäivänä. Jos 
vakuutuksenottajan suoritus ei riitä kaikkien LähiTapiolan 
vakuutusmaksusaatavien maksamiseen, LähiTapiolalla on 
oikeus määrätä, mitä vakuutusmaksusaatavia suorituksella 
lyhennetään. 

7.4 Vakuutusmaksun viivästyminen
Jos vakuutusmaksua ei ole maksettu viimeistään eräpäi-
vänä, LähiTapiolalla on oikeus irtisanoa vakuutus päättyväksi. 
Vakuutus päättyy 14 päivän kuluttua, kun LähiTapiola on 
lähettänyt irtisanomista koskevan ilmoituksen. 

Jos vakuutuksenottaja maksaa vakuutusmaksun ennen irtisa-
nomisajan päättymistä, vakuutus ei kuitenkaan pääty irtisano-
misajan kuluttua. LähiTapiola kertoo tästä mahdollisuudesta 
myös irtisanomista koskevassa ilmoituksessa. 

Jos vakuutusmaksua ei makseta eräpäivään mennessä, myö-
hästymisajalta on suoritettava viivästyskorkoa korkolain 
mukaan. 

7.5 Vakuutusmaksun palauttaminen
Jos jatkuva vakuutussopimus päättyy sovittua ajankohtaa aikai-
semmin, on LähiTapiolalla oikeus vakuutusmaksuun vain siltä 
ajalta, jonka sen vastuu on ollut voimassa. Mikäli vakuutus-
maksun määräytymiseen vaikuttaa pääasiassa jokin muu tekijä 
kuin aika, LähiTapiolan oikeus vakuutusmaksuun lasketaan 
vastaavasti tämän tekijän perusteella. Muu osa jo suoritetusta 
vakuutusmaksusta palautetaan vakuutuksenottajalle. 

Palautettavasta vakuutusmaksusta voidaan vähentää vakuu-
tuksenottajan maksamattomat, erääntyneet vakuutusmak-
sut ja muut erääntyneet saatavat yleisten kuittausedellytysten 
mukaisesti sekä vakuutuksen hoitokulut.

Vakuutusmaksua ei palauteta, jos asiassa on menetelty vilpilli-
sesti kohdassa 2.2, 8.2, 8.3 tai 17.4 tarkoitetuissa tilanteissa. 

Vakuutusmaksua ei myöskään palauteta, jos se on enintään 
vakuutuksesta sovittu vähimmäismaksu. Vähimmäismaksu on 
100 euroa kultakin voimassa olleelta vakuutuskaudelta. 

LähiTapiolalla on oikeus pitää koko vakuutuskauden vakuu-
tusmaksusta 15 % vakuutuksen hoitokuluina. Vakuutusmak-
sua ei kuitenkaan erikseen palauteta, jos palautettava maksu 
on vähemmän kuin 50 euroa. 

8 Tietojen antaminen sopimuksen 
voimassaoloaikana

8.1 LähiTapiolan tiedonantovelvollisuus 
Vakuutussopimuksen solmimisen jälkeen LähiTapiola antaa 
vakuutuksenottajalle vakuutus- ja sopimusehdot sekä vakuu-
tussopimuksen, -todistuksen tai -kirjan liitteineen. 

Vakuutuksen voimassaoloaikana LähiTapiola lähettää vakuu-
tuksenottajalle vuosittain tiedon vakuutusmäärästä ja muista 
sellaisista vakuutusta koskevista seikoista, joilla on vakuutuk-
senottajalle ilmeistä merkitystä. 

Jos LähiTapiola tai sen edustaja on vakuutuksen voimassaolo-
aikana antanut vakuutuksesta puutteellisia, virheellisiä tai har-
haanjohtavia tietoja, LähiTapiola oikaisee väärät tiedot ilman 
aiheetonta viivytystä virheen tultua havaituksi. 

Jos vakuutuksen voimassa olon aikana annettujen virheellis-
ten, puutteellisten tai harhaanjohtavien tietojen voidaan kat-
soa vaikuttaneen vakuutuksenottajan menettelyyn, vakuutus 
on voimassa sen sisältöisenä kuin vakuutuksenottajalla oli 
ollut aihetta käsittää vain siihen asti, kun tieto oikaisusta on 
annettu vakuutuksenottajalle. 

LähiTapiolaa eivät velvoita sellaiset tiedot, jotka LähiTapiola 
tai sen edustaja on vakuutustapahtuman sattumisen jälkeen 
antanut tulevasta korvauksesta. 

8.2 Vakuutuksenottajan ja vakuutetun 
tiedonantovelvollisuus vaaran lisääntymisestä

Vakuutuksenottajan tai vakuutetun on viipymättä ilmoitettava 
LähiTapiolalle vakuutussopimusta tehtäessä ilmoitetuissa olo-
suhteissa tai vakuutuskirjaan tai -turvaluetteloon merkityssä 
asiantilassa vakuutuskauden aikana tapahtuneesta olennai-
sesta vahingonvaaraa lisäävästä muutoksesta, jota LähiTapio-
lan ei voida katsoa huomioineen sopimusta tehtäessä. 

Tällaisia ovat esimerkiksi tavarassa, sen kuljetuspakkauksessa 
tai pakkausyksiköinnissä, kuljetustavassa, -välineessä, reitissä tai 
käsittelymenetelmissä tapahtuvat vahingonvaaraa lisäävät muu-
tokset. 

Jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu laiminlyö ilmoitusvelvolli-
suutensa, korvausta voidaan alentaa tai se voidaan evätä. 

Harkittaessa onko korvausta alennettava tai onko se evättävä, 
otetaan huomioon, mikä merkitys vahingonvaaraa lisänneellä 
muuttuneella olosuhteella on ollut vahingon syntymiseen. 

8.3 Vakuutuksenottajan ilmoitusvelvollisuus vakuutus-
maksuperusteiksi sovituista tunnusluvuista

Vakuutuksenottajan on pyydetyssä ajassa ilmoitettava Lähi-
Tapiolalle ne tunnusluvut, jotka on sovittu vakuutusmaksun 
perusteeksi. 

Jos vakuutuksenottaja tahallisesti tai huolimattomuudesta, 
jota ei voida pitää vähäisenä, jättää ilmoittamatta vakuutus-
maksuperusteeksi ilmoitetun tunnusluvun tai antaa siitä vää-
riä, harhaanjohtavia tai epätäydellisiä tietoja, voidaan korva-
usta alentaa tai se voidaan evätä. 

8.4 Velvollisuus ilmoittaa samaa riskiä koskevista 
muista vakuutuksista

Vakuutuksenottajan ja vakuutetun on ilmoitettava LähiTapio-
lalle toisessa vakuutusyhtiössä olevat samaa riskiä koskevat 
vakuutuksensa. 
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9 Velvollisuus estää ja rajoittaa 
vahinkoa sekä toimenpiteet vahingon 
tapahduttua

9.1 Velvollisuus noudattaa suojeluohjeita
Vakuutuksenottajan ja vakuutetun on noudatettava suojelu-
ohjeita. 

Jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu laiminlyö suojeluoh-
jeen noudattamisen, korvausta voidaan alentaa tai se voidaan 
evätä. Harkittaessa onko korvausta alennettava tai onko se 
evättävä, otetaan huomioon, mikä merkitys suojeluohjeen lai-
minlyönnillä on ollut vakuutustapahtuman syntymiseen tai 
vahingon määrään. 

9.2 Reklamaatio- ja ilmoitusvelvollisuus
Vakuutuksenottajan tai vakuutetun on 
• tarkastettava vastaanotettavan tavaran ulkoisesti havait-

tavissa oleva kunto ja määrä. 
• tehtävä kirjallinen huomautus havaitusta vahingosta rah-

dinkuljettajalle, hänen edustajalleen tai muulle vahin-
gosta vastuulliselle ennen tavaran vastaanotetuksi kuit-
taamista, tai, jollei vahinko ole heti todettavissa, niin pian 
kuin vahinko havaitaan, ottaen huomioon tätä asiaa kos-
kevat määräajat

• ryhdyttävä heti muihin tarpeellisiin toimiin LähiTapiolan 
oikeuden säilyttämiseksi vahingon aiheuttajaa kohtaan

• heti ilmoitettava asiasta poliisiviranomaisille, jos vahinko 
on aiheutettu rangaistavalla teolla

• tarvittaessa keskeytettävä tavaran purkaminen pakkauk-
sesta vahingontarkastusta varten vahingon syntyyn ja laa-
tuun vaikuttaneiden tekijöiden selvittämiseksi

• huolehdittava vahingoittuneesta tavarasta sekä ilmoitet-
tava vahingosta viipymättä LähiTapiolalle tai tämän edus-
tajalle ja noudattaa näiden ohjeita

• varattava LähiTapiolalle tilaisuus tavaran tarkastamiseen. 

Tavaran vahingoittuneisuus ei oikeuta vakuutuksenottajaa tai 
vakuutettua kieltäytymään vastaanottamasta sitä. 

9.3 Pelastamisvelvollisuus
Vakuutustapahtuman sattuessa tai välittömästi uhatessa 
vakuutuksenottajan tai vakuutetun on huolehdittava vahingon 
torjumisesta tai rajoittamisesta ja samalla pidettävä huolta 
siitä, että vahingoittunut tavara ei pääse aiheuttamaan vahin-
koa lähetyksen vahingoittumattomalle osalle tai muille vakuu-
tetuille tavaroille. Vakuutuksenottajan ja vakuutetun on nou-
datettava LähiTapiolan tai sen edustajan antamia ohjeita 
vahingon torjumiseksi ja rajoittamiseksi. 

LähiTapiola korvaa vakuutuksesta korvattavan vakuutus-
tapahtuman sattuessa tai välittömästi uhatessa vahingon 
torjumisesta tai rajoittamisesta aiheutuneet kohtuulliset 
kustannukset, vaikka vakuutusmäärä siten ylitettäisiinkin. 
LähiTapiolan korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana kussakin 
vakuutustapahtumassa on kuitenkin vakuutussopimuksessa 
tai -kirjassa mainittu vastuun enimmäismäärä. 

Vakuutuksenottajan, vakuutetun tai LähiTapiolan ryhtyminen 
toimiin tavaran pelastamiseksi, suojelemiseksi tai palauttami-
seksi ei vaikuta oikeuteen vaatia korvausta tai LähiTapiolan 
lopulliseen korvausvelvollisuuteen. 

9.4 Velvollisuuksien laiminlyönnin seuraukset
Korvausta voidaan alentaa tai se voidaan evätä jos vakuutuk-
senottaja tai vakuutettu on laiminlyönyt kohdissa 9.2. tai 9.3. 
mainitut velvollisuutensa. 

Harkittaessa onko korvausta alennettava tai onko se evättävä, 
otetaan huomioon, mikä merkitys laiminlyönnillä on ollut 
vakuutustapahtuman syntymiseen, vahingon määrään tai 
vahingonaiheuttajan korvausvastuuseen saattamiseen. 

10 Vakuutustapahtuman aiheuttaminen
10.1 LähiTapiola on vastuusta vapaa sellaista vakuutuksenot-
tajaa tai vakuutettua kohtaan, joka on tahallisesti tai törkeällä 
huolimattomuudellaan aiheuttanut vakuutustapahtuman. 

Harkinnassa otetaan huomioon, mikä merkitys vakuutuk-
senottajan tai vakuutetun toimenpiteellä on ollut vakuutusta-
pahtuman syntymiseen tai vahingon määrään. Lisäksi otetaan 
huomioon vakuutuksenottajan tai vakuutetun huolimatto-
muuden laatu sekä muut olosuhteet. 

10.2 LähiTapiola on vastuusta vapaa, jos vakuutuksenot-
taja tai vakuutettu on ollut alkoholin tai huumaavan aineen 
alainen aiheuttaessaan vahingon, ellei vakuutuksenottaja tai 
vakuutettu pysty näyttämään että tällä ei ole ollut vaikutusta 
vahingon syntyyn. 

11 Vakuutettuun samastettavat henkilöt
Mitä näissä ehdoissa on sanottu vakuutetusta, kun kysymys 
on tiedonantovelvollisuudesta, vakuutustapahtuman aihe-
uttamisesta, suojeluohjeiden noudattamisesta, korvauksen 
hausta tai pelastamisvelvollisuudesta, sovelletaan vastaavasti 
henkilöön, joka on 
• heidän kanssaan työ- tai virkasuhteessa olevia 
• niitä, joista he vastaavat 
• niitä, jotka toimivat heidän edustajinaan. 

12 Korvaukseen oikeutettu
Jos kuljetuksesta on annettu erillinen vientivakuutuskirja, 
oikeus korvaukseen on sillä, joka esittää asianmukaisesti siir-
retyn vakuutuskirjan. 

Muissa tilanteissa oikeus korvaukseen on 
• vakuutuksenottajalla, jos hänellä oli vahinkohetkellä 
• riski tavarasta, tai 
• sillä, jonka hyväksi vakuutuksenottaja on sopimukseen 

perustuvan velvollisuutensa perusteella ottanut vakuu-
tuksen (esim. myynnit CIP- tai vastaavin ehdoin), edellyt-
täen, että tällä oli myös vaaranvastuu vahinkohetkellä (ks. 
ehtokohta 6). 

Korvauksenhakijan on esitettävä kirjallinen selvitys - esimer-
kiksi kauppalasku tai kauppasopimus, josta ilmenee toimi-
tuslauseke - siitä, että hänellä on oikeus korvaukseen edellä 
mainituilla perusteilla tai suoraan lain nojalla esimerkiksi pan-
tinhaltijana. 

LähiTapiolalla on oikeus vastuusta vapautuen suorittaa kor-
vaus asianmukaisesti siirretyn vakuutuskirjan esittäjälle. 
Lopullisen korvauksen suorittamista vastaan LähiTapiolalla on 
oikeus saada takaisin antamansa vakuutuskirja. 

Vakuutusturva ei ole voimassa välittömästi eikä välillisesti 
ulkopuolisen kuljetuksen suorittajan tai muun sellaisen 
hyväksi, jonka haltuun tavara on uskottu tai joka suorittaa 
vakuutettuun kuljetukseen liittyviä tehtäviä. 

13 Korvauksen hakeminen ja 
velvollisuudet

13.1 Korvauksen hakijan velvollisuudet
Vakuutustapahtumasta on ilmoitettava ilman aiheetonta viivy-
tystä LähiTapiolalle ja varattava sille tilaisuus tarkastaa tavara. 
Korvauksen hakijan on toimitettava LähiTapiolalle omalla kus-
tannuksellaan sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen 
LähiTapiolan vastuun selvittämiseksi. 

Tällaisia asiakirjoja ja tietoja ovat esimerkiksi kuljetuksessa 
käytetty kuljetusasiakirja ja siihen mahdollisesti liitetyt ehdot, 
kauppalasku, reklamaatio, tarkastuskertomus, rasitustodistus 
ja muu asiakirja, jonka avulla voidaan todeta, onko kyseessä 
vakuutustapahtuma, kuinka suuri vahinko on syntynyt ja 
kenelle korvaus on suoritettava. 
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LähiTapiola ei ole velvollinen suorittamaan korvausta ennen 
kuin se on saanut edellä mainitut selvitykset. 

Korvausta voidaan alentaa tai se voidaan evätä, jos vakuutuk-
senottaja, vakuutettu tai muu korvauksen hakija on vakuutus-
tapahtuman jälkeen vilpillisesti antanut LähiTapiolalle vääriä 
tai puutteellisia tietoja, joilla on merkitystä vakuutustapahtu-
man ja LähiTapiolan vastuun selvittämisen kannalta. 

LähiTapiola ei suorita mitään korvausta, mikäli korvausten 
maksaminen olisi vastoin Yhdistyneiden Kansakuntien pää-
töslauselman taikka Euroopan Unionin, Yhdistyneen Kunin-
gaskunnan tai Amerikan Yhdysvaltojen lakien tai määräysten 
mukaisia kauppa- tai taloudellisia pakotteita, kieltoja tai rajoi-
tuksia. 

13.2 Korvausasian vanhentuminen
Korvauksenhakijan on tehtävä LähiTapiolalle vahinkoilmoitus 
viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluessa vakuutetun kul-
jetuksen päättymisestä tai todennäköisestä päättymisestä tai, 
jos sitä ei voida selvittää tai soveltaa, vahingon tapahtumispäi-
västä tai todennäköisestä tapahtumispäivästä. Jos vahinkoil-
moitusta ei tehdä LähiTapiolalle tässä ajassa, korvauksenha-
kija menettää oikeutensa korvaukseen. 

13.3 LähiTapiolan velvollisuudet
LähiTapiola suorittaa vakuutustapahtumasta johtuvan vakuu-
tussopimuksen mukaisen korvauksen tai ilmoittaa, ettei kor-
vausta suoriteta viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun se 
on saanut yksilöidyn korvaushakemuksen ja vastuunsa selvit-
tämisen kannalta tarpeelliset asiakirjat ja tiedot. 

Mikäli asiakirjojen toimittaminen viivästyy kohtuuttomasti 
vakuutuksenottajasta, vakuutetusta tai muusta korvauksenha-
kijasta riippumattomista syistä, LähiTapiola suorittaa sen osan 
korvauksesta, joka käytettävissä olevien asiakirjojen perus-
teella voidaan lopullisesti määrittää. 

Viivästyneelle korvaukselle LähiTapiola maksaa korkolaissa 
säädettyä viivästyskorkoa. 

13.4 Maksu väärälle henkilölle
Jos LähiTapiola suorittaa vakuutuskorvauksen jollekin muulle 
kuin sille, jolla on oikeus vakuutuskorvaukseen, LähiTapiola on 
kuitenkin täyttänyt velvollisuutensa, jos se on maksua suorit-
taessaan noudattanut olosuhteiden vaatimaa huolellisuutta. 

13.5 LähiTapiolan kuittausoikeus
Korvauksesta voidaan vähentää maksamattomat erääntyneet 
vakuutusmaksut sekä vakuutussopimukseen perustuvat ja 
muut LähiTapiolan erääntyneet saatavat yleisten kuittausedel-
lytysten mukaisesti. 

LähiTapiolalla on oikeus vähentää vakuutuksenottajan ja 
vakuutuksenottajan kanssa samaan konserniin kuuluvien yhti-
öiden korvauksesta tai muusta LähiTapiolalta olevasta saata-
vasta konsernin minkä tahansa yhtiön erääntyneet vakuutus-
maksut tai muut LähiTapiolan saatavat. 

Jos maksu on sovittu suoritettavaksi useammassa erässä, Lähi-
Tapiola saa tehdä kuittauksen myös niistä maksueristä, jotka 
eivät ole vielä erääntyneet. LähiTapiolalla on kuittausoikeus 
myös silloin, kun vahinko on tapahtunut vakuutuksenottajan 
konkurssiin asettamisen jälkeen, mutta LähiTapiolan vastuun 
ollessa vielä voimassa. 

14 Vakuutuskorvaus
14.1 Korvauksen määräytyminen
Korvauksena maksetaan esinevahingosta aiheutunut suora-
nainen ja välitön kustannus tai menetys, kuitenkin enintään 
vakuutusmäärä, vakuutussopimuksessa, -kirjassa ja vakuutus-
ehdoissa sekä näissä sopimusehdoissa mainituin vähennyk-
sin ja rajoituksin (ks. kohdat 14.7 - 14.9). Korvauksena voidaan 

maksaa korjauskustannukset, arvon vähentyminen tai vahin-
goittumista vastaava osa vakuutusmäärästä sen mukaan, mikä 
vaihtoehdoista on tarkoituksenmukaisin. 

14.2 Korvauksena maksetaan vakuutusmäärä tai sen 
osa

Korvauksena maksetaan vakuutusmäärä tai sen osa, jos 
tavara on vakuutuksen käsittämän tapahtuman johdosta 
• kokonaan kadonnut tai tuhoutunut tai vahingoittunut 

siten, että sen alkuperäiset ominaisuudet ovat täysin 
hävinneet 

• joutunut tilaan, josta sitä ei ole voitu kohtuullisin kustan-
nuksin pelastaa kuuden kuukauden kuluessa. 

Jos LähiTapiola tällöin on maksanut korvauksena tavaran 
vakuutusarvon, voi LähiTapiola niin halutessaan käyttää 
oikeuttaan määrätä korvatusta tavarasta. 

Tavaran katsotaan kadonneen, kun 
• tavara ei ole vakuutustapahtuman seurauksena tullut 

perille 60 päivän kuluessa vakuutetun kuljetuksen sovi-
tusta tai arvioidusta päättymisajankohdasta eikä sen olin-
paikasta ole tietoa tai, milloin kysymyksessä on koko las-
tinkantajan katoaminen, 90 päivän kuluessa sovitusta tai 
arvioidusta kuljetuksen päättymisajankohdasta 

• kuljetusväline on hylätty eikä siinä ollutta tavaraa ole löy-
detty edellisessä kohdassa mainittujen määräaikojen 
kuluessa 

• tavara on kadonnut eikä sitä ole löydetty 60 päivän kulu-
essa kuljetuksen arvioidusta päättymisajankohdasta ja 
kuljetuksen suorittaja tai muu, jonka haltuun tavara on 
uskottu, kirjallisesti myöntää tavaran kadonneeksi. 

14.3 Tuotteen korjaaminen tai vaihtaminen
Jos vahingoittunut esine voidaan saattaa vahinkoa edeltänee-
seen tai sitä vastaavaan kuntoon korjaamalla tai korvaamalla 
vahingoittunut uudella tai alkuperäistä vastaavalla osalla, kor-
vataan vain tästä johtunut kustannus. 

Vakuutuksesta ei korvata korjauskustannusten lisäystä, joka 
on aiheutunut vakuutuksenottajan, vakuutetun tai muun kor-
vauksenhakijan valitsemasta tavanomaisesta poikkeavasta 
korjaustavasta tai sellaiseen liittyvästä menettelystä (esimer-
kiksi ylityöt tai pikarahti). 

14.4 Korvaus vajeesta tai vuodosta
Kun määritellään korvausta vajeesta tai vuodosta, korvauk-
sesta vähennetään sovittu tai kauppatavan mukainen tavan-
omaista hupenemista vastaava määrä. 

14.5 Arvon väheneminen
Muissa tapauksissa määritellään tavaran arvon vähentymi-
nen, ellei toisin ole sovittu, joko 
• sopimuspuolten yhteisessä tarkastuksessa 
• tarvittaessa virallisella katsastuksella merilaissa selostet-

tua menettelyä noudattaen 
• ellei arvon vähentymistä voida siten määrätä, myymällä 

tavara.

Jos LähiTapiola niin vaatii, on myyminen toimitettava julkisella 
huutokaupalla. 

Arvon vähentyminen ilmaistaan prosentteina vertaamalla 
vahingoittuneen tavaran markkina-arvoa vahingoittumatto-
man tavaran markkina-arvoon. Markkina-arvoksi luetaan brut-
tomarkkina-arvo määräpaikkakunnalla (rahti, tulli ym. kulut 
mukaan luettuina) siten että samat erät sisältyvät molempiin 
vertailuarvoihin. 

Korvaus on arvon vähentymistä vastaava osuus vakuutusar-
vosta, tai vakuutusmäärästä, jos vakuutusmäärä on vakuutus-
arvoa alempi. 
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14.6 Omavastuu
Omavastuu vähennetään korvattavasta vahingon määrästä. 

14.7 Vakuutusmäärä korvauksen enimmäismääränä
Vakuutusmäärä (ks. kohta 3) on tavarasta maksettavan korva-
uksen enimmäismäärä kutakin kuljetusta, näyttelyä ja messua 
tai muuta vakuutettua riskiä kohden siten kuin se on vakuu-
tussopimuksessa, -kirjassa tai niiden liitteissä määritelty. 

LähiTapiola korvaa lisäksi vakuutuksesta korvattavan, välit-
tömästi uhkaavan vahingon torjumisesta ja rajoittamisesta 
aiheutuneet kohtuulliset ja tarpeelliset kustannukset, vaikka 
vakuutusmäärä siten ylitettäisiin. 

Tavarasta maksettava korvaus ja edellä tarkoitetut vahingon 
torjumisesta tai rajoittamisesta aiheutuneet kustannukset 
eivät kuitenkaan voi yksin tai yhteen laskettuina ylittää vakuu-
tussopimuksessa tai -kirjassa mainittua vastuun enimmäis-
määrää. 

Vakuutusmäärä voidaan ylittää myös siinä tapauksessa, että 
vakuutuksesta korvataan yhteiseen haveriin liittyvä uhraus, 
osallistumismaksu tai -kustannus tai siihen liittyviä pelas-
tuskustannuksia, ja tavara myöhemmin saman kuljetuksen 
aikana joutuu myös muun korvattavan vahingon kohteeksi. 

14.8  LähiTapiolan kokonaisvastuun enimmäismäärä
Vakuutussopimukseen tai -kirjaan merkitty vastuun enim-
mäismäärä on LähiTapiolan korvausvelvollisuuden yläraja 
kussakin vakuutustapahtumassa. 

Jos samalla kuljetusvälineellä samanaikaisesti kuljetettavien 
tavaralähetysten tai samassa messu- tai näyttelykohteessa 
olevien tavaroiden tai muiden vakuutettujen riskien yhteen-
laskettu vakuutusarvo ylittää vakuutussopimuksessa mainitun 
vastuun enimmäismäärän, sovelletaan korvaukseen alivakuu-
tuksen määräyksiä (ks. 14.9). 

LähiTapiola vastaa vastuun enimmäismäärän ylittävästä 
osasta ainoastaan, mikäli sen vakuuttamisesta ja lisämaksusta 
on erikseen, ennen kuljetuksen alkamista sovittu. 

14.9  Yli- ja alivakuutus
Mikäli tavara on ylivakuutettu (kohta 3.4), LähiTapiola ei kor-
vaa ylivakuutetulle omaisuudelle sattuneen vakuutustapahtu-
man johdosta enempää kuin vahingon kattamiseksi tarvitta-
van, oikean vakuutusarvon mukaisen määrän. 

Mikäli tavara on alivakuutettu (kohta 3.4), LähiTapiola korvaa ali-
vakuutetulle omaisuudelle sattuneen vakuutustapahtuman joh-
dosta vain niin suuren osan vahingosta kuin vakuutusmäärän ja 
omaisuuden oikean vakuutusarvon välinen suhde osoittaa. 

Määräystä sovelletaan myös korvattaessa ehdoissa mainittuja 
kustannuksia sekä yhteisen haverin osallistumismaksua. Jos 
alivakuutustilanteessa kustannuksia tai osallistumismaksua 
on korvattu enemmän kuin ilmoitetun alivakuutuksen perus-
teella tulisi korvata, on vakuutuksenottaja velvollinen suoritta-
maan ylimenevän osan LähiTapiolalle. 

14.10 Monivakuutus
Jos usea vakuutusyhtiö on myöntänyt samalle tavaralle vakuu-
tuksen saman vahingon varalta, on jokainen heistä vastuussa 
vakuutetulle niin kuin olisi yksin myöntänyt vakuutuksen. 
Mikäli etuus vakuutukset yhteenlaskettuina on ylivakuutettu, 
vakuutetulla ei kuitenkaan ole oikeutta saada korvausta eri 
vakuutuksista yhteensä enempää kuin vahingon määrä. 

Jos usea vakuutusyhtiö on vastuussa samasta vahingosta ja 
eri vastuumäärät yhteenlaskettuina ylittävät vakuutetulle tule-
van korvauksen, jaetaan vastuu vakuutusyhtiöiden kesken 
vastuumäärien suhteessa. 

Jos vakuutettu tavara on toisenkin vakuutusyhtiön vakuut-
tama, ja jos tämä on asettanut ehdon, joka monivakuutuksen 
sattuessa vapauttaa sen kokonaan tai osittain vastuusta, on 
sama ehto voimassa tässäkin sopimuksessa. 

15 LähiTapiolan takautumisoikeus
15.1  LähiTapiolan takautumisoikeus kolmatta kohtaan
Vakuutetun oikeus vahingonkorvaukseen vahingosta korva-
usvastuussa olevalta kolmannelta henkilöltä siirtyy LähiTapio-
lalle sen suorittamaan korvausmäärään saakka. 

Korvauksen vastaanotettuaan vakuutettu on LähiTapiolan 
pyynnöstä velvollinen viipymättä luovuttamaan LähiTapiolalle 
vahinkoa koskevan oikeuksien siirtoasiakirjan korvausta vas-
taavalta osin, jotta LähiTapiola voi vaatia korvausta vahingosta 
vastuussa olevalta. Jos vakuutettu laiminlyö tämän velvolli-
suutensa, on LähiTapiolalla oikeus periä korvaus vakuutetulta 
takaisin samassa määrin, kuin mitä vahingosta vastuussa ole-
valta olisi saatu korvausta. 

Jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu on vahingon tapahdut-
tua tai sitä ennen tehdyllä sopimuksella kokonaan tai osittain 
luopunut oikeudestaan kolmatta osapuolta kohtaan, vapau-
tuu LähiTapiola korvausvastuustaan vastaavassa määrin. 

15.2 LähiTapiolan takautumisoikeus vakuutuksen-
ottajaa, vakuutettua tai vakuutettuun samastettua 
kohtaan

LähiTapiola saa vaatia suorittamansa korvauksen tai sen osan 
takaisin vakuutuksenottajalta, vakuutetulta tai siltä, josta he 
vastaavat, joka on 
• aiheuttanut vakuutustapahtuman 
• laiminlyönyt tiedonantovelvollisuutensa sopimusta sol-

mittaessa 
• laiminlyönyt velvollisuutensa ilmoittaa riskin lisääntymi-

sestä 
• laiminlyönyt velvollisuutensa noudattaa suojeluohjeita tai 
• laiminlyönyt pelastamisvelvollisuutensa. 

Takaisinperittävän korvauksen määrää harkittaessa otetaan 
huomioon, mikä merkitys toimenpiteellä tai laiminlyönnillä on 
tai on ollut vakuutustapahtuman syntymiseen tai vahingon 
määrään. Lisäksi otetaan huomioon tahallisuus tai huolimatto-
muuden laatu sekä muut olosuhteet. 

16 Vakuutussopimuksen muuttaminen
16.1 Sopimusehtojen muuttaminen vakuutuskauden 

aikana
LähiTapiolalla on oikeus vakuutuskauden aikana muuttaa 
vakuutusmaksua tai muita sopimusehtoja vastaamaan uusia 
olosuhteita, jos 
• vakuutuksenottaja tai vakuutettu on laiminlyönyt tiedon-

antovelvollisuutensa vakuutusta tehtäessä 
• vakuutuksenottajan tai vakuutetun LähiTapiolalle sopi-

musta tehtäessä ilmoittamissa olosuhteissa tai vakuutus-
sopimukseen tai vakuutuskirjaan merkityssä asiantilassa 
on vakuutuskauden aikana tapahtunut olennainen vahin-
gonvaaraa lisäävä muutos, jota LähiTapiolan ei voida kat-
soa ottaneen huomioon sopimusta tehtäessä 

• vakuutussopimusta tehtäessä vallinneissa yleisissä olo-
suhteissa on tapahtunut olennainen vahingonvaaraa tai 
LähiTapiolan korvausvastuuta lisäävä muutos, jota Lähi-
Tapiolan ei voida katsoa ottaneen huomioon sopimusta 
tehtäessä 

• vakuutusmaksusta lain mukaan suoritettavia veroja tai 
maksuja muutetaan. 

Saatuaan tiedon edellä mainitusta seikasta LähiTapiola ilmoit-
taa vakuutuksenottajalle ilman aiheetonta viivytystä, miten ja 
mistä ajankohdasta vakuutusmaksu tai muut sopimusehdot 
muuttuvat. 

Ellei vakuutuksenottaja hyväksy tehtyjä muutoksia, hänellä on 
oikeus irtisanoa vakuutussopimus 14 vuorokauden kuluessa 
muutoksesta tiedon saatuaan. Tällöin vakuutussopimus päät-
tyy sanottuna neljäntenätoista päivänä klo 24.00. 

LÄHITAPIOLA
Tavaran kuljetusvakuutuksen yleiset sopimusehdot 7



16.2 Sopimusehtojen muuttaminen vakuutuskauden 
vaihtuessa

LähiTapiolalla on oikeus vakuutuskauden vaihtuessa muuttaa 
vakuutusehtoja, -maksuja ja muita sopimusehtoja. 

Muutoksia noudatetaan seuraavan vakuutuskauden alusta 
lähtien. LähiTapiolan on ilmoitettava olennaisista muutok-
sista viimeistään yhtä kuukautta ennen uuden vakuutuskau-
den alkua. Vakuutussopimus jatkuu muutettuna, ellei vakuu-
tuksenottaja irtisano vakuutussopimusta kirjallisesti ennen 
uuden vakuutuskauden alkua. 

16.3 Uusien vakuutettujen lisääminen 
vakuutussopimukseen

Jos vakuutussopimukseen halutaan sisällyttää uusia yhtiöitä, 
on ne välittömästi ilmoitettava LähiTapiolalle. 

Vakuutus on voimassa uusien yhtiöiden hyväksi vasta sen jäl-
keen, kun LähiTapiola on hyväksynyt ne kuljetusvakuutussopi-
mukseen liitettäviksi. 

17 Vakuutussopimuksen päättyminen
17.1  Määräaikainen vakuutussopimus
Määräaikainen vakuutus päättyy sovittuna päättymispäivänä 
ilman irtisanomista, ellei näistä ehdoista muuta johdu. 

17.2 Jatkuva vakuutussopimus
Jatkuva vakuutus päättyy irtisanomisajan jälkeen, jos vakuu-
tuksenottaja tai LähiTapiola irtisanoo vakuutussopimuksen 
ehtokohtien 17.3, 17.4 tai 17.5 perusteella. 

17.3 Vakuutuksenottajan oikeus irtisanoa jatkuva 
vakuutussopimus

Jollei muuta ole sovittu irtisanomisajasta, vakuutuksenottajalla 
on oikeus irtisanoa jatkuva vakuutus. Irtisanomisesta on ilmoi-
tettava kirjallisesti. Muu irtisanominen on mitätön. 
• Kirjallinen irtisanominen on lähetettävä LähiTapiolalle vii-

meistään kuukautta ennen vakuutuskauden päättymistä 
tai 

• 14 vuorokauden kuluessa ehtojen muutosta tai maksun-
korotusta koskevan tiedon saamisesta. 

17.4  LähiTapiolan oikeus irtisanoa vakuutus 
vakuutuskauden aikana

LähiTapiolalla on oikeus irtisanoa vakuutus päättymään 
vakuutuskauden aikana, jos 
1. vakuutuksenottaja laiminlyö vakuutusmaksuperusteeksi 

sovitun tunnusluvun ilmoittamisen LähiTapiolalle tai jos 
hän antaa siitä vääriä, harhaanjohtavia tai epätäydellisiä 
tietoja eikä voida osoittaa, että virhe tai laiminlyönti on 
muun kuin vakuutuksenottajan aiheuttama 

2. vakuutuksenottaja tai vakuutettu on ennen vakuutuksen 
myöntämistä antanut vääriä tai puutteellisia tietoja 

3. vakuutuksenottajan tai vakuutetun LähiTapiolalle sopi-
musta tehtäessä ilmoittamissa olosuhteissa tai vakuu-
tuskirjaan tai sopimukseen merkityssä asiantilassa on 
vakuutuskauden aikana tapahtunut sellainen olennai-
sesti vahingonvaaraa lisäävä muutos, jota LähiTapiolan ei 
voida katsoa huomioineen sopimusta tehtäessä 

4. vakuutuksenottaja tai vakuutettu on tahallisesti tai törke-
ällä huolimattomuudella laiminlyönyt suojeluohjeen nou-
dattamisen

5. vakuutuksenottaja tai vakuutettu on tahallisesti tai törke-
ällä huolimattomuudella aiheut tanut vahingon 

6. vakuutuksenottaja tai vakuutettu on vakuutustapahtu-
man jälkeen vilpillisesti antanut LähiTapiolalle vääriä tai 
puutteellisia tietoja, joilla on merkitystä LähiTapiolan vas-
tuun arvioimisen kannalta 

7. vakuutuksenottaja tulee maksukyvyttömäksi tai on ase-
tettu konkurssiin, tai 

8. vakuutusmaksu on viivästynyt (ks. kohta 7.3). 

LähiTapiola suorittaa irtisanomisen kirjallisesti ilman aihee-
tonta viivytystä saatuaan tiedon irtisanomiseen oikeuttavasta 
perusteesta. 

Mikäli vakuutuksen päättymisen syyt ovat kohtien 1, 7 ja 
8 mukaiset, vakuutus päättyy 14 vuorokauden kuluttua ja 
muissa tapauksissa kuukauden kuluttua irtisanomista koske-
van ilmoituksen lähettämisestä. 

17.5  LähiTapiolan oikeus irtisanoa vakuutus 
vakuutuskauden lopussa

LähiTapiolalla on oikeus irtisanoa vakuutus päättyväksi vakuu-
tuskauden lopussa. LähiTapiola lähettää kirjallisen irtisano-
misilmoituksen viimeistään kuukautta ennen vakuutuskauden 
päättymistä. 

18 Sovellettavat säädökset
Vakuutussopimuksen, näiden yleisten sopimusehtojen, Tava-
ran yleisten kuljetusvakuutusehtojen sekä niihin liitettyjen eri-
tyisehtojen tulkintaan sovelletaan Suomen lakia. 

Voimassaolevaa vakuutussopimuslakia sovelletaan ainoas-
taan siltä osin kuin vakuutussopimukseen liitetyistä ehdoista 
tai kuljetusvakuutukseen sovellettavista yleisistä pakottavista 
kansallisista tai kansainvälisistä periaatteista ei muuta johdu 
tai niissä ei ole säännöksiä vastaavasta asiasta. 

Vakuutussopimuslakia ei sovelleta siltä osin, kun se koskee 
säännöksiä kolmannen henkilön oikeudesta vahinkovakuu-
tuksessa. 

19 Muutoksenhaku LähiTapiolan 
päätökseen

19.1 Oikeus pyytää uudelleen käsittelyä
Jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu epäilee virhettä LähiTapi-
olan korvauspäätöksessä tai muussa päätöksessä, hänellä on 
oikeus saada tietoa seikoista, jotka ovat johtaneet ratkaisuun. 
LähiTapiola oikaisee päätöstä, jos uudet selvitykset antavat sii-
hen aihetta. 

19.2  Oikeus pyytää Vakuutuslautakunnalta suositus
Vakuutuksenottaja tai korvauksenhakija voi pyytää ratkaisu-
suositusta Vakuutuslautakunnalta. Vakuutuslautakunta antaa 
ratkaisusuosituksia erimielisyyksistä, jotka koskevat lain ja 
vakuutusehtojen tulkintaa ja soveltamista vakuutussuhteessa. 
Lautakuntakäsittely ei estä kanteen nostamista. Sen sijaan 
lautakunta ei ota käsiteltäväksi asiaa, joka on käsitelty oikeu-
dessa tai on siellä vireillä. Lautakunnan lausunnot ovat mak-
suttomia. 

19.3 Oikeus nostaa kanne käräjäoikeudessa
Kanne LähiTapiolan tekemästä päätöksestä on oikeuden 
menettämisen uhalla nostettava kolmen (3) vuoden kuluessa 
siitä, kun asianosainen on saanut kirjallisen tiedon LähiTapio-
lan päätöksestä ja tästä määräajasta. 

Kuljetusvahingoissa tulee lisäksi ryhtyä tarpeellisiin toimenpi-
teisiin puhevallan säilyttämiseksi vahingosta vastuussa olevaa 
kohtaan sekä ottaa huomioon rahdinkuljettajien korvausvel-
vollisuutta koskevien lakien, määräysten ja sopimusehtojen 
edellä mainittua lyhyemmät määräajat kanteen nostamiselle. 

LähiTapiolan päätöstä koskeva kanne on nostettava LähiTapi-
olan kotipaikan, asianosaisen Suomessa olevan kotipaikan tai 
vahinkopaikan käräjäoikeudessa, jollei muuta ole sovittu tai 
Suomen kansainvälisistä sopimuksista muuta johdu. 
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Erimielisyys merivakuutukseen perustuvassa korvausasiassa 
pitää kuitenkin saattaa merivahingonlaskijan selvitettäväksi 
ensimmäisenä oikeusasteena (laki merivahingonlaskijan kor-
vausselvityksestä merivakuutusasioissa 10/53) ennen mah-
dollista kanteen nostamista käräjäoikeudessa. Merivahingon-
laskijan palkkiosta ja kuluista vastaa LähiTapiola, paitsi jos 
korvauksenhakijan vaatimus on ilmeisen perusteeton. Sekä 
korvauksenhakija että LähiTapiola vastaavat itse omista asian-
osaiskuluista. 

19.4 Välimiesmenettely erimielisyyksissä
Jos erimielisyys koskee yli 100 000 euroa tai muuta vakuu-
tussopimuksesta aiheutuvaa erimielisyyttä kuin muutoksen-
hakua LähiTapiolan korvauspäätökseen eikä kyseessä ole 
vakuutusmaksusaatavan perintä, erimielisyydet ratkaistaan 
lopullisesti välimiesmenettelyssä Suomen Keskuskauppaka-
marin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti. 

Välimiesmenettelyn aloittamista koskeva hakemus on toimi-
tettava kolmen (3) vuoden kuluessa siitä, kun asianosainen 
sai kirjallisen tiedon LähiTapiolan päätöksestä ja tästä määrä-
ajasta. Määräajan kuluttua umpeen oikeutta välimiesmenette-
lyn aloittamiseen ei enää ole. 

20 Muut määräykset
20.1 Vakuutussopimuksen osittainen pätemättömyys
Mikäli vakuutussopimuksen yksittäinen ehtokohta tai sen osa 
todetaan pätemättömäksi, pysyvät sopimuksen ehdot muilta 
osin voimassa. 

20.2 Ylivoimainen este
LähiTapiola ei ole vastuussa vahingosta, joka aiheutuu siitä, 
että korvauskäsittely, korvauksen maksu tai vahingoittuneen 
omaisuuden korjaaminen viivästyy tai estyy 
• sodan 
• sodankaltaisten toimien 
• terrorismin 
• sisällissodan 
• vallankumouksen 
• kapinan 
• mellakoiden tai levottomuuksien 
• lakon 
• työsulun 
• saarron 
• muun vastaavan tapahtuman tai viranomaisen toimen-

piteen tai poikkeuksellisten poliittisten, taloudellisten tai 
yhteiskunnallisten olosuhteiden vuoksi. 

20.3 Henkilö- ja vahinkotietojen käsittely
LähiTapiola käsittelee asiakkaidensa henkilötietoja noudat-
taen tietosuojalainsäädäntöä sekä hyvää tiedonhallinta- ja tie-
donkäsittelytapaa. Muutoinkin asiakkaiden yksityisyyden suo-
jan toteutumisesta huolehditaan henkilötietojen käsittelyssä. 
Henkilötietoja käsitellään LähiTapiolan tuotteiden ja palvelu-
jen tarjoamista ja asiakassuhteen hoitamista varten. Tietoja 
voidaan käyttää myös asiakkaillemme suunnattuun markki-
nointiin.

Tietoja hankitaan muun muassa asiakkaalta itseltään, hänen 
valtuuttamiltaan tahoilta, viranomaisten julkisista rekistereistä 
sekä luottotietorekisteristä. Tallennetuista henkilötiedoista on 
tietosuojaselosteet, joista ilmenee, mitä tietoja rekisteriin on 
tallennettu. 

Asiakasta koskevia tietoja luovutetaan sivullisille vain asiak-
kaan nimenomaisella suostumuksella tai lainsäännöksen 
perusteella. Asiakkaan tuntemistietoja ja muita henkilötietoja 
voidaan käyttää rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen sel-
vittämiseen, paljastamiseen ja estämiseen. 

Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille rahanpesun ja 
terrorismin rahoittamisen tutkintaan saattamista varten sekä 
sellaisten rikosten tutkintaan saattamista varten, joilla rahan-
pesun tai terrorismin rahoittamisen kohteena oleva omaisuus 
tai rikoshyöty on saatu.

LähiTapiolaan ilmoitetuista vahingoista luovutetaan tietoja 
vakuutusyhtiöiden yhteiseen vahinkorekisteriin. Samalla voi-
daan tarkistaa, mitä vahinkotietoja muille vakuutusyhtiöille on 
ilmoitettu. 
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Vakuutukset myöntävät seuraavat LähiTapiola-ryhmään kuuluvat keskinäiset vakuutusyhtiöt (y-tunnus):

LähiTapiola Etelä (0139557-7) | LähiTapiola Etelä-Pohjanmaa (0178281-7) | LokalTapiola Sydkusten - LähiTapiola  
Etelärannikko (0135987-5) | LähiTapiola Itä (2246442-0) | LähiTapiola Kaakkois-Suomi (0225907-5) | LähiTapiola Kainuu-
Koillismaa (0210339-6) | LähiTapiola Keski-Suomi (0208463-1) | LähiTapiola Lappi (0277001-7) | LähiTapiola Loimi-Häme 

(0134859-4) | LähiTapiola Lännen (0134099-8) | LähiTapiola Pirkanmaa (0205843-3) | LokalTapiola Österbotten -  
LähiTapiola Pohjanmaa (0180953-0) | LähiTapiola Pohjoinen (2235550-7) | LähiTapiola Pääkaupunkiseutu (2647339-1) | 

LähiTapiola Satakunta (0137458-1) | LähiTapiola Savo (1759597-9) | LähiTapiola Savo-Karjala (0218612-8) |  
LähiTapiola Uusimaa (0224469-0) | LähiTapiola Varsinais-Suomi (0204067-1) | LähiTapiola Vellamo (0282283-3) |  

LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö (0211034-2)

Löydät yhtiöiden yhteystiedot osoitteesta www.lahitapiola.fi.
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