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1 Vakuutuksen laajuus

1.1 Yleisten satamaoperointiehtojen mukainen 
vastuu

Vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjassa mainitussa 
ahtaus- ja terminaalitoiminnassa toimeksiantajalle 
aiheutettu säilytettävää tai käsiteltävää omaisuutta 
kohdannut esinevahinko, tai luovutuksen viivästymi-
sestä aiheutunut varallisuusvahinko, joista vakuutuk-
senottaja on vakuutussopimuksen solmimishetkellä 
voimassa olevien Satamaoperaattorit ry:n Yleisten 
satamaoperointiehtojen mukaan korvausvastuussa. 
Korvauksen edellytyksenä on lisäksi, että korvausvas-
tuu perustuu vakuutuskauden aikana sattuneeseen 
tekoon tai laiminlyöntiin.

Ahtaajan ja terminaalinpitäjän tulee tehtävän osalta 
sopia sitovasti toimeksiantajansa kanssa Satamaope-
raattorit ry:n Yleisten satamaoperointiehtojen nou-
dattamisesta. Mikäli näin ei ole tapahtunut ja vahinko 
muutoin kuuluu tämän vakuutuksen korvauspiiriin, 
suoritetaan vakuutuksesta enintään yllä mainittujen 
määräysten mukainen korvaus.

1.2 Vain vakuutuksenottajan oma henkilökunta
Ellei toisin ole sovittu ja asiasta tehty merkintää 
vakuutuskirjaan, kattaa näiden ehtojen mukainen 
vakuutus vain vakuutuksenottajan omaan henkilökun-
taan kuuluvien henkilöiden työtehtäviä suorittaessaan 
aiheuttamat vahingot, ei esimerkiksi alihankkijoiden 
aiheuttamia vahinkoja.

2 Korvauksen määrä

2.1 Korvauksen enimmäismäärä
Korvauksen enimmäismäärä on Satamaoperaattorit 
ry:n Yleisten satamaoperointiehtojen mukainen.

Viivästysvahingoissa korvataan enintään määrä, joka 
vastaa tehtävästä sovittua palkkiota.

2.2 Vakuutusmäärä
Vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä on jokaises-
sa vahinkotapahtumassa LähiTapiolan korvausvelvol-
lisuuden ylimpänä rajana. Vakuutusmäärään sisäl-
tyvät korvaus, selvitys- ja oikeudenkäyntikulut sekä 
vakuutuksesta korvattavan välittömästi uhkaavan 
vaaran kohtuulliset torjuntakulut. Tällaisina torjunta-
kuluina korvataan ainoastaan sellaiset välttämättö-
mät toimenpiteet, jotka on suoritettava välittömästi 
uhkaavan vaaran torjumiseksi.

2.3 Korko
Vakuutuksesta ei korvata viivästys- ja/tai muita 
korkoja siltä osin kuin korko on johtunut vakuutuk-
senottajan viivyttelystä vahinkoilmoituksen teossa, 
vahinkoon liittyvien tietojen antamisessa tms.

2.4 Useampi korvausvelvollinen
Jos useampi on velvollinen yhteisvastuullisesti kor-
vaamaan saman vahingon, vakuutuksesta korvataan 
ainoastaan se osa vahingosta, mikä vastaa vakuu-
tuksenottajan viaksi jäävää syyllisyyden määrää ja 
vakuutuksenottajan vahingosta saamaa etua. Ellei 
edellä mainituista syistä muuta johdu, vakuutuksesta 
korvataan enintään pääluvun mukainen osuus koko-
naisvahingosta.

2.5 LähiTapiolan oikeus määrätä tavarasta
Kun kokonaan korvatusta tavarasta on jäänyt jäljelle 
jotain, jolla on taloudellista arvoa, voi LähiTapiola 
halutessaan käyttää oikeuttaan määrätä tavarasta. 

LähiTapiolalle on ilmoitettava, mikäli tavara, josta 
LähiTapiola on suorittanut korvauksen, myöhemmin 
löytyy tai saadaan takaisin.

3 Vahingonkorvausvelvollisuuden 
selvittäminen ja korvausta koskeva 
sopimus

3.1 Vahingonkorvausvelvollisuuden selvittäminen
LähiTapiolalle on varattava tilaisuus vahingon tar-
kastamiseen. Rikoksesta on viipymättä ilmoitettava 
poliisiviranomaiselle. 

Ottaessaan vastaan tavaran vakuutuksenottajan tai 
hänen edustajansa tulee tarkastaa tavaran kunto ja 
määrä. Vahingoittuneesta ja puuttuvasta tavarasta 
on tehtävä varauma kuljetusasiakirjoihin. 

Saatuaan vahinkoilmoituksen LähiTapiola selvittää, 
onko vakuutuksenottajalla vahingonkorvausvelvolli-
suutta ilmoitetusta vakuutuksen korvauspiiriin kuulu-
vasta tapahtumasta ja neuvottelee vakuutuksenotta-
jan puolesta korvauksenvaatijan kanssa.

3.2 Korvausta koskeva sopimus
Jos vakuutuksenottaja korvaa vahingon, sopii siitä, 
hyväksyy vaatimuksen tai vaatimuksen vanhentumis-
määräajan pidennyksen ei tämä sido LähiTapiolaa, 
ellei tämä ole siihen nimenomaisesti suostunut. 

Jos LähiTapiola on ilmoittanut vakuutuksenottajalle 
olevansa valmis tekemään vakuutusmäärän rajoissa 
sopimuksen vahingonkärsineen kanssa tämän vahin-
kojen korvaamisesta eikä vakuutuksenottaja tähän 
suostu, LähiTapiola ei ole velvollinen korvaamaan 
ilmoituksen jälkeen aiheutuneita kustannuksia eikä 
suorittamaan lisäselvityksiä asiassa.

4 Korvauksen vanhentuminen
LähiTapiolan yleisistä sopimusehdoista poiketen 
vakuutuksenottajan tulee säilyttääkseen oikeutensa 
korvaukseen esittää kirjallinen korvaushakemus kuu-
den (6) kuukauden kuluessa vahingosta tiedon saatu-
aan, kuitenkin viimeistään kymmenen (10) kuukauden 
kuluessa vakuutustapahtuman sattumisesta.

5 Oikeudenkäyntikulut
5.1 Jos vakuutuksen piiriin kuuluvaa vakuutustapah-
tumaa koskeva korvauskysymys joutuu tuomioistui-
men käsiteltäväksi, hoitaa LähiTapiola sitä koskevan 
oikeudenkäynnin ja maksaa siitä johtuvat oikeuden-
käyntikulut sekä korvausmäärälle tuomitun koron. Jos 
vakuutustapahtuma on sellainen, että sitä ei näiden 
ehtojen, sovittujen lisäehtojen tai LähiTapiolan yleis-
ten sopimusehtojen tai vakuutussopimuslain mukaan 
korvata, ei myöskään oikeudenkäyntikuluja korvata 
tästä vakuutuksesta.

5.2 Jos vakuutuksen piiriin kuuluva vakuutustapah-
tuma johtaa oikeudenkäyntiin, vakuutuksenottajan 
on viipymättä ilmoitettava siitä LähiTapiolalle, jotta 
LähiTapiola saa mahdollisuuden asian hoitamiseen. 
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Ellei vakuutuksenottaja näin menettele, ei oikeuden-
käyntikuluja korvata. Jos LähiTapiolalle ei ole annettu 
mahdollisuutta hoitaa oikeudenkäyntiä, ei tuomio-
istuimen ratkaisu sido LähiTapiolaa, ellei korvauksen 
määrä ja peruste ole ilmeisen oikea.

5.3 Vakuutuksen piiriin katsotaan kuuluvaksi oikeu-
denkäynti, joka koskee Satamaoperaattorit ry:n Yleis-
ten satamaoperointiehtojen mukaista ahtaajan ja/tai 
terminaalinpitäjän korvausvelvollisuutta.

6 Omavastuu
Jokaisessa korvattavassa vakuutustapahtumassa kor-
vauksen määrästä vähennetään vakuutussopimukseen 
merkitty omavastuu. Jos korvausta vähennetään suo-
jeluohjeen laiminlyönnin perusteella, tällainen vähennys 
tehdään vasta omavastuun vähentämisen jälkeen.

7 Korvausrajoitukset
Vakuutuksesta ei korvata

7.1 Vahinkoa, joka aiheutuu vakuutuksenottajalle 
itselleen tai hänen alihankkijalleen.

7.2 Pantti- tai pidätysoikeuden käytöstä johtuvaa 
vahingonkorvausvelvollisuutta.

7.3 Vahinkoa, joka perustuu siihen, että vakuutuk-
senottaja on sitoutunut Yleisten satamaoperointieh-
tojen sisältämää vastuuta laajempaan vastuuseen tai 
on luopunut näiden määräysten suomasta vastuuta 
rajoittavasta määräyksestä sopimatta asiasta Lähi-
Tapiolan kanssa etukäteen.

7.4 Vahinkoa, joka kohtaa rahaa, arvopapereita tai 
muuta arvo-omaisuutta.

7.5 Sakkoa, sopimussakkoa, menettämisseuraamusta, 
viranomaisen takavarikoinnin tai muun sen kaltaisen 
määräyksen aiheuttamaa vahinkoa.

7.6 Vahinkoa, joka aiheutuu liian suuresta kuumuu-
desta tai kylmyydestä, ilman lämpötilan vaihteluista 
tai ilman kosteudesta.

7.7 Vahinkoa, joka johtuu siitä, että tavaraa ei ole 
asianmukaisesti peitetty.

7.8 Vahinkoa, joka johtuu siitä, että kuljetusväline, 
kuljetusyksikkö tai tavara on jätetty alueelle, joka ei 
ole ollut suojaavasti suljettu ja ympäri vuorokauden 
vartioitu.

7.9 Vahinkoa, joka kohtaa tavaraa, jota voimassa ole-
vien määräysten mukaan ei saa kuljettaa tai käsitellä.

7.10 Vahinkoa, joka aiheutuu palosta, nesteen,

höyryn tai kaasun purkautumisesta tai odottamatto-
masta virtaamisesta vesi-, viemäri-, kaasu- tai läm-
mitysjohtojärjestelmästä, kun kysymys on tavarasta, 
jota säilytetään vakuutuksenottajan varastossa tai 
terminaalissa.

7.11 Vahinkoa, joka aiheutuu varkaudesta, katoami-
sesta tai häviämisestä silloin, kun varkaustapahtumaa 
ei voida yksilöidä tai tavaran katoaminen tai häviä-
minen todetaan vasta inventaarin yhteydessä.

7.12 Vahinkopaikan puhdistamiskustannuksia tai ta-
varan hävittämiskustannuksia.

7.13 Vahinkoa, joka aiheutuu sodasta, sisällissodasta, 
kapinasta, vallankumouksesta, kaappauksesta tai 
muusta sen kaltaisesta syystä.

7.14 Vahinkoa, joka aiheutuu lakosta, työsulusta, 
mellakasta, kansalaislevottomuuksista, ryöstelystä, 
terrorismista tai sabotaasista.

7.15 Vahinkoa, joka on aiheutunut toiselle luovutetus-
ta virheellisestä tai turvallisuudeltaan puutteellisesta 
tuotteesta.

7.16 Vahinkoa joka aiheutetaan alukselle, muulle kul-
jetusvälineelle tai muulle omaisuudelle kuin säilytettä-
välle tai käsiteltävälle omaisuudelle, ellei asiasta ole 
erikseen sovittu ja tehty erillistä merkintää vakuutus-
kirjaan.

7.17 Vahinkoa, jonka vakuutuksenottaja tai se, josta 
hän vastaa, on aiheuttanut tahallisesti tai törkeällä 
huolimattomuudella.

7.18 Missään tapauksessa vakuutus ei kata vahinkoa, 
vastuuta tai kustannusta, jonka on suoraan tai välilli-
sesti aiheuttanut tai johon on myötävaikuttanut
• ionisoiva säteily tai radioaktiivinen saastuminen, 

joka aiheutuu ydinpolttoaineesta tai ydinjätteestä 
tai ydinpolttoaineen palamisesta

• ydinlaitoksen, reaktorin tai muun ydinlaitteen tai 
siihen liittyvän komponentin tai radioaktiivisen 
aineen räjähdysherkkyys tai radioaktiivinen, 
myrkyllinen tai muu vaarallinen tai saastuttava 
ominaisuus

• ydinfissiolla ja/tai ydinfuusiolla tai muulla vastaa-
valla reaktiolla tai radioaktiivisella voimalla tai 
aineella toimiva ase tai laite

• kemiallinen, biologinen, biokemiallinen tai sähkö-
magneettinen ase.

8 Vakuutuksen voimassaoloalue
Vakuutus on voimassa Suomessa, ellei vakuutuskirjas-
sa ole toisin mainittu.

9 Vakuutusmaksu
Vakuutusmaksu lasketaan vakuutuskirjassa ilmoitet-
tujen perusteiden mukaan. Vakuutuksenottaja on 
velvollinen antamaan LähiTapiolalle vakuutuskirjan 
mukaiset tiedot vakuutusmaksun laskemiseksi. Ellei 
vakuutuksenottaja vakuutusmaksun laskemiseksi 
anna LähiTapiolalle tämän pyytämiä tietoja kuukau-
den kuluessa tällaisen pyynnön lähettämisestä, on 
LähiTapiola oikeutettu vahvistamaan vakuutusmak-
sun kohtuulliseksi katsomaansa määrään.

10 Vakuutuksen irtisanominen
LähiTapiolalla on yleisissä sopimusehdoissa esitetty-
jen perusteiden lisäksi oikeus irtisanoa tämä vakuutus 
vakuutuskauden aikana myös sattuneen vakuutusta-
pahtuman perusteella.

11 Erot ehdoissa
Jos nämä vakuutusehdot ovat ristiriidassa LähiTapio-
lan yleisten sopimusehtojen kanssa, sovelletaan näitä 
vakuutusehtoja.
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Poiketen vakuutussopimuslain 30 § 2 momentista ja 
LähiTapiolan yleisten sopimusehtojen (YS15) kohdas-
ta 7 korvausta ei suoriteta lainkaan, jos vahinko on 
aiheutettu törkeällä huolimattomuudella.

Tähän vakuutukseen ei sovelleta LähiTapiolan yleisten 
sopimusehtojen (YS15) kohdan 7 vastuuvakuutusta 
koskevia säännöksiä.

12 Suojeluohje

12.1 Varastointi ja terminaalitoiminta
Vakuutuksenottajan on huolehdittava siitä, että 
varastorakennus ja kenttäalue ovat kaikin puolin 
soveliaat aiotun tavaran varastointiin. 

Tällä tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että
• varastoalue on selvästi merkitty
• varastoalueella voivat ulkopuoliset liikkua vain 

valvotusti
• ulkovarastoinnissa olevat tavarat suojataan myös 

altapäin tulevalta kosteudelta
• luovutettaessa tavaraa varastosta varmistaudu-

taan hakijan oikeudesta tavaraan
• tavaran lastaus- ja purkausvälineet soveltuvat 

kyseisen lastin käsittelyyn
• tavarat lastataan ja varmistetaan odotettavissa 

olevien kuljetusrasitusten varalta
• vaarallisten aineiden kuljetuksissa (VAK) otetaan 

huomioon erityisesti, että
• kuljetusasiakirjoihin lähettäjäksi merkitään 

tavaran alkuperäinen lähettäjä
• asiakirjat ovat oikeat
• tavaroiden lastauksessa ja varastoinnissa 

noudatetaan viranomaisten antamia 
määräyksiä

• tavarankäsittelijät ovat saaneet asianmukaisen 
koulutuksen

12.2 Vakuutuksenottajan yhteistyökumppani 
(alihankkija, rahdinkuljettaja tms.)

Vakuutuksenottajan tulee tehdä selväksi, missä omi-
naisuudessa se toimii sopimusosapuolena. 

Vakuutuksenottajan on tarkistettava yhteistyökump-
paninsa luotettavuus ja taustat varmistuakseen 
tämän kyvystä suoriutua annetusta toimeksiannosta. 

Vakuutuksenottajan tulee varmistautua siitä, että 
oma ja yhteistyökumppanin kalusto soveltuu annet-
tuun tehtävään. 

Vakuutuksenottajan on selvitettävä alihankkijansa 
vastuuvakuutusten laatu ja riittävyys. 

Vakuutuksenottajan on

• tarkastettava tavarat niitä vastaanotettaessa
• huolehdittava varaumista ja reklamaatioista 

kunkin kuljetusmuodon määräaikojen puitteissa
• huolehdittava siitä, että yhteistyökumppanille 

annetaan ohjeet toimia samalla tavoin. 

Jos tavaraa varastoon ottaessa laiminlyödään esi-
merkiksi määrän tarkistamisen ja tavaran puuttumi-
nen havaitaan vasta myöhemmin, on vahinkotapah-
tumaa vaikea yksilöidä korvausta haettaessa.

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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