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Tätä lauseketta käytetään Tavaran yleisten kulje-
tusvakuutusehtojen yhteydessä. Lauseke kumoaa 
ehtojen rajoituksen kohdan 3.2.1 kylmyys ja lämpö. 
Lauseketta voidaan käyttää myös englantilaisten ja 
muiden ulkomaisten kuljetusvakuutusehtojen (esim. 
Institute Cargo Clauses) kanssa kumoamaan sovellet-
tavien ehtojen vastaava lämpötilarajoitus. Muilta osin 
noudatetaan sovellettavien ehtojen rajoituksia.

1 Määritelmät
Termokuljetuksella tarkoitetaan termolaitteen avulla 
lämpösäädeltyä kuljetusta. Termolaitteella tarkoi-
tetaan jäähdytys- tai lämmityslaitetta, jonka jääh-
dytys- tai lämmitystehoa säädellään termostaatti-
ohjauksella niin, että kuormatilan lämpötila pysyy 
jatkuvasti vaadittuna.

2 Vakuutuksen laajuus
Vakuutuksen laajuudeksi valitaan jokin seuraavista 
vaihtoehdoista:

2.1 Termolauseke I
Tämän lausekkeen perusteella korvataan virheellisen 
lämpötilan aiheuttamat vahingot, jotka ovat synty-
neet siksi, että termolaite on teknisen vian takia ollut 
pysähdyksissä tai toimintakunnoton vähintään 12 
tuntia.

2.2 Termolauseke II
Tämän lausekkeen perusteella korvataan virheellisen 
lämpötilan aiheuttamat vahingot, jotka ovat synty-
neet siksi, että termolaite on ollut pysähdyksissä tai 
toimintakunnoton

vähintään 12 tuntia ja tämä on johtunut vakuutuk-
senottajasta, lähettäjästä tai heidän vastuullaan 
toimivista riippumattomista seikoista.

2.3 Termolauseke III
Tämän lausekkeen perusteella korvataan virheellisen 
lämpötilan aiheuttamat vahingot, jotka ovat synty-
neet siksi, että
• termolaite on ollut pysähdyksissä tai toiminta-

kunnoton
• termostaatti on väärin asetettu
• tavaraa on lämpötilallisesti käsitelty tai ahdattu 

väärin ja tämä on johtunut vakuutuksenottajasta, 
lähettäjästä tai heidän vastuullaan toimivista 
riippumattomista seikoista.

3 Rajoitukset
Vakuutus ei kata vahinkoa, menetystä tai kustannus-
ta, joka on aiheutunut yhdestä tai useammasta alla 
luetellusta syystä:
• rahdinkuljettajalle ei ole annettu ohjeita tavaran 

asianmukaisesta käsittelystä tai kuljetuslämpöti-
lasta, oikeasta lastauslämpötilasta, lastauslämpö-
tilan tarkistamisesta ja mahdollisten poikkeamien 
merkitsemisestä kuljetusasiakirjaan

• vaadittavaa kuljetuslämpötilaa ei ole merkitty 
rahtikirjaan

• lasti ei ole ollut rahtikirjan edellyttämässä kulje-
tuslämpötilassa ennen lastauksen aloittamista

• vastaanottolämpötilaa ei ole tarkastettu ja/tai 
väärää vastaanottolämpötilaa ei ole merkitty 
huomautuksena kuljetusasiakirjaan.
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4 Suojeluohjeet
Kuormatilassa on oltava sellainen tallentava lämpö-
tilan seurantalaite, joka luotettavasti kertoo lastin/
kuormatilan lämpötilan koko matkan ajalta. Vahinko-
tapauksissa lämpötilan seurantalaitteen tuloste on 
toimitettava LähiTapiolalle.

Mikäli termolaitteeseen tulee matkan aikana vikaa, 
on vakuutuksenottajan tai sen, josta hän vastaa, 
huolehdittava siitä, että lasti viedään välittömästi 
turvalliseen varastoimispaikkaan, jotta tavaran oikea 
säilytyslämpötila voidaan taata. Termolaite on korjat-
tava ennen matkan jatkumista.

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 Länsi-Suomi (0134099-8) | LähiTapiola  

Pirkanmaa (0205843-3) | LokalTapiola Österbotten - LähiTapiola Pohjanmaa (0180953-0) | LähiTapiola  
Pohjoinen (2235550-7) | LähiTapiola Pääkaupunkiseutu (2647339-1) | 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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