
Kuljetusvakuutussopimuksen 
vakuutusmenettely S08 
yrityksille ja elinkeinonharjoittajille

Liite yleisiin sopimusehtoihin
Voimassa 1.12.2007 alkaen

Tämä ehto on osa LähiTapiolan ja vakuutuksen
ottajan kesken sovittua tavarankuljetusvakuu
tussopimusta (jäljempänä sopimus) ja sitä 
käytetään yhdessä Kuljetusvakuutuksen yleisten 
sopimusehtojen (S03) kanssa. Vakuutusmak
susta on määräykset Yleisten sopimusehtojen 
kohdassa 6. 

1 Ennakkomaksu
Vakuutusmaksu maksetaan ennakkoon kultakin 
vakuutusmaksukaudelta. Ennakkomaksu perustuu 
sopimuksessa sovittuun tunnusluvun tai lukujen 
(jäljempänä tunnusluku) määrään. Määrä on joko 
arvio tulevan vakuutuskauden tunnusluvusta tai 
edellisen vakuutuskauden toteutunut tunnusluku. 

Vakuutuskausi, vakuutusmaksukausi sekä maksun 
perusteena oleva tunnusluku ovat sopimuksessa. 

LähiTapiolan ja vakuutuksenottajien kesken 
yleisimmin sovitut tunnusluvut ovat yrityksen 
liikevaihto tai vakuutettujen kuljetusten vakuu
tusmäärät. 

2 Vakuutusmaksun tasaaminen 
Kunkin vakuutuskauden päätyttyä ennakko
maksu(t) tasataan vastaamaan päättyneen 
vakuutuskauden toteutunutta tunnusluvun 
määrää. Liikaa velottu osa vakuutusmaksusta 
palautetaan vakuutuksenottajalle tai puuttuva 
osa vakuutusmaksusta velotaan vakuutuksen
ottajalta. 

3 Tunnusluvun ilmoittaminen
Ensimmäisen vakuutuskauden ennakkomaksun 
perusteena on sopimusta tehtäessä LähiTapio
lalle ilmoitettu tunnusluvun määrä. Tämän jälkeen 
vakuutuksenottajan on ilmoitettava LähiTapio
lalle kahden (2) kuukauden kuluessa kunkin 
vakuu tuskauden päättymisestä tunnusluvun 
toteutunut määrä päättyneen vakuutuskauden 
ajalta. Vakuutuksenottajan on lisäksi samassa 
ajassa ilmoitettava LähiTapiolalle arvio tulevan 
vakuutuskauden tunnusluvun määrästä, mikäli 
ennakkomaksu sopimuksen mukaan perustuu 
arvioon. 

4 Ennakkomaksun laskutus
Sopimuksen ensimmäisen vakuutusmaksukauden 
ennakkomaksu velotaan, kun sopimus tulee voi
maan. Seuraavien vakuutusmaksukausien ennak
komaksu velotaan viimeistään kahden (2) kuu
kauden kuluttua kunkin vakuutusmaksu kauden 
alkamisesta. 

5 Tunnusluvun ilmoittamatta 
jättäminen

Mikäli vakuutuksenottaja ei ole ilmoittanut tun-
nusluvun määrää LähiTapiolalle edellä kohdassa 3 
mainitussa ilmoitusajassa, ennakkomaksu velo
taan perusteena viimeisin LähiTapiolalle ilmoitet
tu tunnusluvun määrä korotettuna kymmenellä 
(10) prosentilla. LähiTapiola voi myös arvioida 
vakuutusmaksun tätä suuremmaksi yleisten sopi
musehtojen kohdan 6.1 mukaisesti, mikäli tähän 
on perusteet. Vakuutuskauden ennakkomaksu 
tasataan sen jälkeen, kun kysymyksessä olevaa 
vakuutuskautta koskevan tunnusluvun toteutunut 
määrä on selvillä ja ilmoitettu LähiTapiolalle. 

6 Liian alhaisen tunnusluvin 
ilmoittaminen

Omaisuus on alivakuutettu, jos tunnusluvun 
määrä on ilmoitettu todellista määrää merkit
tävästi pienempänä. Vakuutuksesta korvataan 
tällöin vain niin suuri osa omavastuulla vähen
netystä vahingon määrästä, kuin ilmoitetun ja 
todellisen määrän välinen suhde osoittaa.
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Vakuutukset myöntävät seuraavat LähiTapiolaryhmään kuuluvat keskinäiset vakuutusyhtiöt (ytunnus):

LähiTapiola Etelä (01395577) | LähiTapiola Etelä-Pohjanmaa (01782817) | LokalTapiola Sydkusten   
LähiTapiola Etelärannikko (01359875) | LähiTapiola Itä (22464420) | LähiTapiola Kaakkois-Suomi  

(02259075) | LähiTapiola Kainuu-Koillismaa (02103396) | LähiTapiola Keski-Suomi (02084631) | LähiTapiola  
Lappi (02770017) | LähiTapiola Loimi-Häme (01348594) | LähiTapiola Länsi-Suomi (01340998) | LähiTapiola  

Pirkanmaa (02058433) | LokalTapiola Österbotten  LähiTapiola Pohjanmaa (01809530) | LähiTapiola  
Pohjoinen (22355507) | LähiTapiola Pääkaupunkiseutu (26473391) | LähiTapiola Savo (17595979) |  

LähiTapiola Savo-Karjala (02186128) | LähiTapiola Uusimaa (02244690) | LähiTapiola  
Varsinais-Suomi (02040671) | LähiTapiola Vellamo (02822833) |  

LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö (02110342)

Löydät yhtiöiden yhteystiedot osoitteesta www.lahitapiola.fi.


