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1 Vakuutuksen tarkoitus
LähiTapiola sitoutuu näiden edustajan kuljetusvakuu-
tusehtojen, vakuutuskirjaan merkittyjen erityisehto-
jen, suojeluohjeiden ja yleisten sopimusehtojen mukai-
sesti korvaamaan vakuutetulle tavaralle aiheutuneen 
suoranaisen esinevahingon sekä ehdoissa erikseen 
mainitut muut kustannuksista mahdollisesti aiheu-
tuneet välilliset vahingot eivät kuulu vakuutuksen 
korvauspiiriin.

2 Vakuutettu tavara
Vakuutettu tavara on
• vakuutuksenottajan omistama tai hänen haltuunsa 

uskottu vakuutuskirjassa mainittu näytetavara (ei 
autosta tapahtuvaa myyntiä varten mukana kulje-
tettava tavaravarasto), jota vakuutuksenottaja tai 
hänen nimetty edustajansa kuljettaa mukanaan tai 
vakuutuskirjassa mainitulla kuljetusvälineellä

• vakuutuksenottajan työtehtävien suorittamiseksi 
tarvitsema oma tai haltuun uskottu käyttöomai-
suus kuten esimerkiksi erilaiset työkalut ja tarvik-
keet.

Vakuutuksen kohteena eivät kuitenkaan ole matka-
puhelimet, autoon asennetut lisälaitteet, raha, arvo-
paperit, jalokivet, -metallit, korut tai taide-esineet 
eivätkä elävät eläimet tai tavaran kuljetuspakkaus 
ellei niiden vakuuttamisesta ole erikseen sovittu ja 
nimenomaisesti vakuutuskirjassa mainittu.

3 Voimassaolo

3.1 Voimassaoloalue
Vakuutus on voimassa Suomessa.

Lisämaksusta ja omavastuusta sopimalla vakuutuksen 
voimassaoloaluetta voidaan laajentaa.

3.2 Vakuutuksen alkaminen, jatkuminen ja 
päättyminen

Yksittäisen kuljetuksen osalta vakuutusturva alkaa, 
kun kuljetettavaa tavaraa aletaan lastata ajoneu-
voon sen vierestä. Vakuutusturva jatkuu kuljetuksen 
sekä väliaikaisen säilytyksen ajan työmatkalla esim. 
hotellihuoneessa tai vastaavassa sekä välittömissä 
siirroissa säilytyspaikan ja ajoneuvon välillä.

Vakuutus ei ole voimassa rakennustyömaalla tapah-
tuvan säilytyksen aikana.

Vakuutus päättyy yksittäisen kuljetuksen osalta, kun 
tavarat puretaan ajoneuvon viereen työnantajan 
luona, työntekijän kotona tai työkohteessa.

Vakuutus ei ole voimassa silloin, kun tavaroita säilyte-
tään edustajan kotona tai työnantajan tiloissa.

4 Korvattavat vahingot
Vakuutus korvaa seuraavien vakuutustapahtumien 
tavaralle aiheuttamat suoranaiset esinevahingot:

4.1 Palo-, räjähdys- ja vesijohtovahinko
Vakuutuksesta korvataan vahinko, jonka on aiheutta-
nut palo, räjähdys tai vesijohtovahinko.

4.2 Merikuljetusvälineen uppoaminen
Vakuutuksesta korvataan vahinko, jonka on aiheutta-
nut merikuljetusvälineen uppoaminen tai kaatuminen 
taikka törmääminen rantaan, pohjaan, toiseen meri-
kuljetusvälineeseen tai muuhun uivaan tai kiinteään 
esineeseen.

4.3 Maakuljetusvälineen törmäys
Vakuutuksesta korvataan vahinko, jonka on aiheutta-
nut maakuljetusvälineen ollessa maissa sen kaatumi-
nen, suistuminen raiteilta tai tieltä kykenemättä omin 
voimin palaamaan tielle taikka törmääminen.

4.4 Kuljetusvälineeseen lastatun tavaran törmäys
Vakuutuksesta korvataan kuljetusvälineeseen lastatun 
tavaran törmäys maakuljetuksessa kuljetusvälineen 
ulkopuolella olevan esineen kanssa.

4.5 Ilmakuljetusvälineen törmäys
Vakuutuksesta korvataan vahinko, joka on aiheutunut 
ilmakuljetusvälineen törmäämisestä, maahan syöksy-
misestä tai kaatumisesta.

4.6 Murto ja ryöstö
Vakuutuksesta korvataan vahinko, joka on aiheutunut 
murrosta tai ryöstöstä.

5 Omavastuu

5.1 Perusomavastuu
Vakuutuksenottajan perusomavastuu on 202 euroa/
vahinko.

5.2 Erityisomavastuu
Yön ajaksi (22.00 – 7.00) pysäköidyssä ajoneuvossa 
säilytettävään omaisuuteen kohdistuneessa murto-
vahingossa vakuutuksenottajan omavastuu on 25 % 
vahingon määrästä, vähintään kuitenkin 1010 euroa/
vahinko.

Erityisomavastuuta ei kuitenkaan vähennetä, mikäli 
ajoneuvossa on vahinkohetkellä ollut toimintavalmiu-
teen kytkettynä vakuutusyhtiöiden autokorjaustoimi-
kunnan (VAT) luokkaan 2 tai 3 hyväksymä murtohäly-
tyslaite.

Erityisomavastuuta ei myöskään vähennetä, mikäli 
lukittua autoa on vahinkohetkellä säilytetty lukitussa 
autotallissa tai muussa lukitussa tilassa.

6 Esinevahingon lisäksi korvattavat 
kustannukset

6.1 Vahingon torjumis- ja rajoittamiskustannukset
Vakuutuksesta korvataan kohtuulliset kustannukset, 
jotka ovat aiheutuneet sattuneen tai välittömästi 
uhkaavan, vakuutuksesta korvattavan vahingon ra-
joittamisesta tai torjumisesta, vaikka vakuutusmäärä 
tämän johdosta ylitettäisiin.

6.2 Yhteinen haveri
Vakuutuksesta korvataan yhteiseen haveriin liittyvä 
osallistumismaksu ja -kustannus sekä pelastuskustan-
nukset.
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Yhteinen haveri on kysymyksessä silloin, kun tarkoituk-
sellisesti ryhdytään poikkeukselliseen uhraukseen, jotta 
merellä vaarassa olevat arvot voidaan pelastaa. Vaa-
ran on välittömästi uhattava sekä alusta että lastia.

7 Korvausrajoitukset

7.1 Tahallisuus tai törkeä huolimattomuus
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutu-
nut vakuutuksenottajan tai hänen palveluksessaan 
olevan tahallisesta teosta tai törkeästä huolimatto-
muudesta.

7.2 Ydinvahinko
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jonka syntymi-
seen on välittömästi vaikuttanut ydinase, ydinvas-
tuulaissa tarkoitettu ydinvahinko tai vastaavassa 
ulkomaisessa laissa tarkoitettu ydinvahinko.

7.3 Sota
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jonka on aiheut-
tanut sota, kapina, vallankumous tai muu sen kaltai-
nen syy.

7.4 Lakko
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jonka on aiheut-
tanut lakko, työsulku, mellakka, kansalaislevottomuu-
det, ryöstely, terrorismi tai sabotaasi.

7.5 Vahingonkorvausvelvollisuus kolmannelle 
henkilölle

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka johtuu va-
hingonkorvausvelvollisuudesta kolmannelle henkilölle.

7.6 Puhdistus ja siivous
Vakuutuksesta ei korvata vahingoittuneen tavaran 
poistamisesta tai hävittämisestä aiheutuneita kustan-
nuksia eikä kuljetusvälineen tai ympäristön puhdistus-
kuluja.

8 Toimenpiteet vahingon johdosta

8.1 Vakuutuksenottaja
Vakuutuksenottajan tulee
• ilmoittaa tapahtumasta viipymättä LähiTapiolalle 

tai tämän edustajalle
• rikosvahinkojen ollessa kyseessä ilmoittaa myös 

poliisille
• ryhtyä kykyjensä mukaan olosuhteiden vaatimiin 

toimenpiteisiin vahingon rajoittamiseksi.

Tällaisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi tavaran var-
tiointi, suojaus, siirto tai kuljetus lähimpään varasto-
paikkaan. Näistä toimenpiteistä aiheutuneet kohtuul-
liset kulut korvataan, vaikka vakuutusmäärä tämän 
johdosta ylitettäisiin.

Vakuutuksenottajan tulee lisäksi huolehtia vahingoit-
tuneesta tavarasta siihen asti, kunnes LähiTapiolalla 
on tilaisuus tarkastaa se tai kunnes muusta sovitaan.

8.2 Vakuutuksenottaja ja LähiTapiola
Vakuutuksenottajan tai LähiTapiolan ryhtyminen 
toimiin tavaran pelastamiseksi, suojelemiseksi tai 
palauttamiseksi ei vaikuta vakuutuksenottajan oi-
keuteen saada korvausta tai LähiTapiolan lopulliseen 

korvausvelvollisuuteen. Edellä sanottu koskee myös 
LähiTapiolan suorittamaa vahinkotarkastusta.

9 Vakuutusmäärän laskemisessa 
käytetyt käsitteet

Tavaran arvon ja vahingon määrän arvioimisen perus-
teena ovat vakuutusarvo ja vakuutusmäärä.

9.1 Vakuutusarvo

9.1.1 Uusi tavara
Vakuutusarvo on uuden tavaran osalta sen hankinta-
hinta (kauppalaskun arvo) tai, jos hankintahinta ei 
ole tiedossa, sen markkina-arvo kuljetuksen alkamis-
hetkellä.

9.1.2 Käytetty tavara
Vakuutusarvo on käytetyn tavaran osalta sen päivän-
arvo kuljetuksen alkamishetkellä. Päivänarvolla 
tarkoitetaan samanlaisen tai käyttöominaisuudeltaan 
vastaavan tavaran arvoa. Tällöin otetaan huomioon 
tavaran arvon aleneminen iän, käytön, käyttökelpoi-
suuden alenemisen tai muun vastaavan syyn johdosta

9.1.3 Sovittu vakuutusarvo
Vakuutusarvo voi olla myös muu kuin edellä mainit-
tu, jos sellaisesta on etukäteen sovittu ja sovitusta 
vakuutusarvosta on tehty nimenomainen merkintä 
vakuutuskirjaan.

9.2 Vakuutusmäärä
Vakuutusmäärällä tarkoitetaan samanaikaisesti 
ajoneuvossa kuljetettavana ja matkalla säilytettävä-
nä olevan tavaraerän suurinta vakuutusarvoa, jonka 
vakuutuksenottaja on ilmoittanut ja joka on merkitty 
vakuutuskirjaan.

10 Korvausmääräyksiä

10.1 Vahingon määrän laskeminen
Jos vahingoittunut tavara saadaan korjaamalla 
vahinkoa edeltäneeseen tai sitä vastaavaan kuntoon, 
korvataan korjauskustannukset.

Korjauskustannukset korvataan enintään vakuutusar-
voon saakka. Vakuutuksenottajan valitseman tavan-
omaisesta poikkeavan korjaustavan tai muun menet-
telyn aiheuttamia lisäkustannuksia ei korvata. 

Mikäli tavaraa ei korjata, määritellään sille arvon ale-
neminen. Arvon aleneminen ilmaistaan prosentteina 
vahingoittumattoman tavaran arvosta, tai se voidaan 
määrittää myymällä tavara. Mikäli tavara on koko-
naan menetetty tai tuhoutunut, vahingon määrä on 
vakuutusarvon mukainen, kuitenkin enintään vakuu-
tusmäärä.

Jos kysymyksessä on sovittu vakuutusarvo, se on 
sitova, ellei pystytä osoittamaan, että sen mukaan 
laskettu korvaus olisi melkoisesti suurempi kuin vahin-
gon peittämiseksi tarvitaan.

Jos jompikumpi osapuoli vaatii, voidaan tavaran arvo 
määrittää vaatijan kustannuksella virallisella katsas-
tuksella.

Korvattavan esinevahingon määrästä vähennetään 
ehtojen mukainen omavastuu.
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10.2 Verotus
Vahingon määrää laskettaessa otetaan huomioon 
verotuksesta annetut säännökset.

10.3 Ali- ja ylivakuutus
Tavara on alivakuutettu, kun vakuutuskirjaan mer-
kitty vakuutusmäärä on merkittävästi pienempi kuin 
kuljetettavan kuorman vakuutusarvo. Jos tavara on 
alivakuutettu, korvaus lasketaan kuorman vakuutus-
arvon ja vakuutusmäärän osoittamassa suhteessa.

Alivakuutusta koskevaa säännöstä noudatetaan myös 
kohdassa kuusi mainittuihin korvattaviin kustannuk-
siin. Kuluttajansuojalain tarkoittamalle luonnolliselle 
henkilölle kohtuulliset vahingon rajoittamis- ja torjun-
takustannukset korvataan kuitenkin alivakuutussään-
nöstä noudattamatta.

Jos alivakuutettu tavara tuhoutuu, korvaus on aliva-
kuutussäännösten mukaan laskettu osa vakuutusar-
vosta, enintään vakuutusmäärä.

Tavara on ylivakuutettu, kun vakuutusmäärä on kulje-
tettavan kuorman vakuutusarvoa merkittävästi suu-
rempi. Jos tavara on ylivakuutettu, korvaus lasketaan 
vakuutusarvon mukaan.

10.4 Kokonaan korvattu tavara
Kun kokonaan korvatusta tavarasta tai sen osasta on 
jäänyt jäljelle taloudellista arvoa, vakuutusyhtiöllä on 
oikeus halutessaan saada tavara omistukseensa. Jos 
vakuutusyhtiö korvaa tavaran vakuutusarvon oma-
vastuulla vähennettynä, katsotaan vahinko kokonaan 
korvatuksi.

Vakuutusyhtiölle on ilmoitettava, jos tavara, josta 
vakuutusyhtiö on suorittanut korvauksen, myöhemmin 
löytyy tai saadaan takaisin.

Vakuutusyhtiöllä on tällöin oikeus halutessaan saada 
tavara omistukseensa, ellei korvausta tältä osin 
palauteta.

11 Korvausvaatimuksen esittämisen 
ajankohta ja oikeuden menettäminen 
korvauksen saamiseen

Vakuutussopimukseen perustuva kirjallinen korvaus-
vaatimus on esitettävä vakuutusyhtiölle kuuden kuu-
kauden kuluessa kuljetuksen päättymisestä tai tiedon 
saamisesta vahingosta.

Kun korvauksenhakija on kuluttajansuojalain tar-
koittama luonnollinen henkilö, hänen on tehtävä 
kirjallinen korvausvaatimus vuoden kuluessa siitä, kun 
hän sai tietää mahdollisuudesta saada korvausta ja 
viimeistään 10 vuoden kuluessa vahinkotapahtuman 
sattumisesta.

Jos korvausvaatimusta ei ole esitetty edellä maini-
tulla tavalla, korvauksenhakija menettää oikeutensa 
korvaukseen.

12 Vakuutussopimuksen päättyminen
Sen lisäksi, mitä LähiTapiolan yleisissä sopimusehdois-
sa on sanottu vakuutussopimuksen päättymisestä, 
LähiTapiolalla on oikeus irtisanoa vakuutus päät-
tymään vakuutuskauden aikana, jos vakuutettu on 
todettu maksukyvyttömäksi tai asetettu konkurssiin.

13 Erimielisyydet
Jos vakuutettu ei tyydy vakuutusyhtiön korvauspää-
tökseen, hänen on nostettava kanne LähiTapiolan 
yleisissä sopimusehdoissa kohdassa 12.3 määritellyssä 
käräjäoikeudessa kolmen vuoden kuluessa siitä, kun 
vakuutettu tai muu asianosainen sai kirjallisen tiedon 
LähiTapiolan päätöksestä ja tästä määräajasta.

Merivakuutussopimukseen perustuvat erimielisyydet 
korvausasioissa selvittää kuitenkin ensin merivahin-
gonlaskija.

Määräaika on kuten edellä (merilaki 674/1994).

Merivakuutussopimuksella tarkoitetaan kuljetusva-
kuutusta sitä vaaraa vastaan, jolle vakuutettu etuus 
joutuu alttiiksi merikuljetuksen aikana. Jos osakaan 
kuljetuksesta suoritetaan meritse tai on ollut tar-
koitus suorittaa meritse, katsotaan koko kuljetus 
merikuljetukseksi.

14 Kiinnitys
Vakuutuksenottajan tulee ennen vakuutussopimuksen 
solmimista antaa LähiTapiolalle tiedot vakuutettuun 
omaisuuteen kohdistuvista kiinnityksistä. Jos kiinni-
tyksissä tapahtuu vakuutussopimuksen voimassaolo-
aikana muutoksia, vakuutuksenottaja on velvollinen 
ilmoittamaan niistä LähiTapiolalle.

15 Suojeluohjeet

15.1 Tavaran peittäminen
Tavarat tulee peittää tai muutoin suojata ulkopuolisilta 
katseilta silloin, kun tavaroita säilytetään ajoneuvossa. 
Ajoneuvo tulee pysäköidä näkyvälle paikalle, mahdol-
lisuuksien mukaan siten, että sitä voi pitää silmällä. 
Syrjäisiä, pimeitä sivuteitä tai kujia on vältettävä.

15.2 Perävaunun luvaton käyttöönotto
Perävaunun luvaton käyttöönotto tulee estää niin, 
että sitä ei voida kytkeä vetoautoon tai sen mukaan 
ottaminen on estetty ketjulla ja riippulukolla.

15.3 Vakuutuksenottajan tai työntekijän piha-alue
Vakuutuksenottajan tai työntekijän piha-alueella ei 
ajoneuvossa saa säilyttää tavaroita yöllä, viikonlop-
puna tai juhlapyhinä. Poikkeuksena sellaiset tavarat, 
joiden varkausriski on olematon.

Jos ajoneuvossa säilytetään tavaroita yöllä, viikon-
loppuisin tai juhlapyhinä, ei autossa saa olla tunnis-
teita, jotka ilmaisevat yrityksen toimialan.

Mikäli suojeluohjeita ei noudateta, on LähiTapiolalla 
vakuutussopimuslain mukaan oikeus vähentää korva-
usta tai evätä se kokonaan.
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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 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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