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Autokuljetusvakuutusta koskeva vakuutussopimus 
muodostuu vakuutuksenottajalle annettavan vakuu-
tuskirjan ja vakuutusehtojen sisältämistä tiedoista ja 
määräyksistä.

Vakuutuskirjaan on merkitty tiedot vakuutuksenot-
tajasta, vakuutussopimukseen sisällytetyistä vakuu-
tuksista, vakuutuksen kohteista, vakuutusmääristä ja 
omavastuista sekä muista sopimukseen vaikuttavista 
olennaisista tiedoista.

Vakuutusehdoissa kerrotaan vakuutussopimukseen 
sovellettavat sopimusehdot. Vakuutusehdoissa on 
selostettu myös vakuutussopimuslaista johtuvia sään-
nöksiä vakuutuksen voimaantulosta, voimassaolosta ja 
päättymisestä sekä vakuutusmaksun maksamisesta.

Lisäksi selostetaan tiedonantovelvollisuus eri tilan-
teissa sekä korvausmenettelyyn liittyvät asiat. 

Autokuljetusvakuutus on vakuutussopimus, johon kuu-
luu aina perusosana esinevakuutus. Lisäksi sopimuk-
seen voidaan vakuutuksenottajan valinnan mukaan 
sisällyttää lisäturvavakuutuksena kauppaedustajan 
kuljetusvakuutus.

Vakuutussopimuksen voimassaolon edellytyksenä 
on sen perusosan muodostavan esinevakuutuksen 
voimassaolo. Vakuutussopimukseen liitetyt lisäturva-
vakuutukset päättyvät ilman irtisanomista esineva-
kuutuksen päättyessä.

Esinevakuutus

1 Yleiskuvaus
Autokuljetusvakuutuksella voidaan vakuuttaa vakuu-
tuksenottajan omistuksessa tai hallinnassa olevalle 
tavaralle kuljetuksen aikana sattuneet vahingot.

2 Vakuutuksen kohde
Vakuutuksen kohteena on vakuutuksenottajan omis-
tama tai hänen hallussaan oleva tavara, jota vakuu-
tuksenottaja tai hänen edustajansa korvauksetta 
kuljettaa vakuutuskirjassa mainitulla ajoneuvolla.

Seuraava omaisuus on vakuutuksen kohteena vain, 
jos siitä on erikseen sovittu ja tehty merkintä vakuu-
tuskirjaan:
• rahat, muut maksuvälineet tai arvopaperit
• elävät eläimet
• atk-tietovälineisiin sisältyvät tiedot ja ohjelmat
• tavarankuljetuspakkaukset
• tavarapeitteet.

Vakuutuksen kohteena eivät ole
• kuljetuksessa käytettävä moottoriajoneuvo tai sen 

osat
• muut kuljetuksessa käytettävät välineet
• vastikkeelliset kuljetukset.

3 Vakuutuksen voimassaoloalue ja -aika
Vakuutus on voimassa Suomessa, ellei laajemmasta 
voimassaoloalueesta ole erikseen sovittu ja tehty 
merkintää vakuutuskirjaan.

Vakuutuksenantajan vastuu alkaa vakuutuskirjas-
sa mainittuna ajankohtana. Yksittäisen kuljetuksen 
osalta vastuu alkaa siitä hetkestä, kun tavara on 
kuormattu vakuutuskirjassa mainittuun ajoneuvoon 
kuljetusta varten, jatkuu kuljetuksen ajan ja päättyy 
sillä hetkellä, kun tavaran purkaus määräpaikassa 
aloitetaan. Kuormattaessa tai purettaessa tavaralle 
aiheutuvat vahingot eivät sisälly vakuutuksenantajan 
vastuuseen.

4 Korvattavat vakuutustapahtumat ja 
niihin liittyvät rajoitukset

4.1 Korvattavat vakuutustapahtumat

4.1.1 Kuljetuksen aikana sattuvat vahingot
Vakuutuksesta korvataan kuljetettavalle tavaralle 
kuljetuksen aikana aiheutunut vahinko, joka suoranai-
sesti on aiheutunut
• kuljetusvälineen törmäämisestä toiseen kuljetus-

välineeseen tai muuhun esteeseen,
• kuljetusvälineen kaatumisesta tai suistumisesta 

tieltä sen kykenemättä palaamaan ajoväylälle,
• sillan tai tien sortumisesta,
• lossilta putoamisesta,
• autoon kuulumattoman esineen ulkoapäin tapah-

tuvasta iskusta,
• tulipalosta, räjähdyksestä tai salamaniskusta.

4.1.2 Kuljetus merellä, rautatiellä tai sisävesillä
Jos kuljetusvälinettä kuormineen kuljetetaan osan 
matkaa meritse, rautateitse tai sisävesiteitse, vakuu-
tuksesta korvataan kuljetettavalle tavaralle aiheutu-
nut vahinko, joka suoranaisesti on aiheutunut
• kuljettavan aluksen yhteentörmäyksestä,
• kaatumisesta,
• karilleajosta tai uppoamisesta,
• junaa kohdanneesta liikenneonnettomuudesta.

4.2 Korvauspiirin ulkopuolelle jäävät 
vahinkotapahtumat

4.2.1 Tiekuljetussopimus
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka korvataan 
tiekuljetussopimuslain perusteella.

4.2.2 Ajoneuvon kuljettaminen huumaantuneena
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka johtuu siitä, 
että vakuutuksenottaja on itse kuljettanut tai hänen 
tietensä tai suostumuksellaan ajoneuvoa on kuljetettu 
kuljettajan ollessa alkoholin, muiden huumausainei-
den tai väärinkäyttämiensä lääkeaineiden vaikutuk-
sen alaisena taikka ylirasittuneessa tilassa tahi ilman 
viranomaisten antamaa asianmukaista ajokorttia.

4.2.3 Ylikuormitus tai määräysten vastainen 
kuormaustapa

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka johtuu 
ylikuormituksesta, määräysten vastaisesta kuormaus-
tavasta tai kuorman liian suuresta leveydestä tai 
pituudesta.
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4.2.4 Ajaminen yleisten teiden ulkopuolella
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka johtuu aja-
misesta tiettömässä maastossa, tiellä, jolla ajaminen 
on vakuutuskirjassa mainitulla ajoneuvolla kielletty tai 
jäällä muualla kuin yleisellä talvitiellä taikka siirtymi-
sestä vesistön yli lossilla, jonka virallinen kantavuus on 
kuormatun auton bruttopainoa pienempi.

4.2.5 Sodan ja ydinvahingon aiheuttamat vahingot
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutu-
nut sodasta, kapinasta, vallankumouksesta, lakosta 
tai muusta sen kaltaisesta syystä taikka ydinvahin-
gosta.

4.2.6 Muun korvauslähteen vaikutus
Vakuutuksesta ei korvata niitä vahinkoja, jotka 
korvataan jonkin lain, takuun, sopimuksen tai muun 
vakuutuksen perusteella. Näiden vakuutusehtojen 
mukaan korvattava vahinko korvataan kuitenkin tä-
män rajoitusehdon estämättä, jos vakuutuksenottaja 
näyttää toteen, ettei korvausvelvollinen voi täyttää 
sitoumustaan.

5 Korvaussäännökset

5.1 Korvattavan vahingon määrän laskeminen

5.1.1 Vakuutusmäärä
Vakuutusmäärällä tarkoitetaan kuljetettavalle kuor-
malle vakuutuskirjaan merkittyä rahamäärää, jonka 
tulee vastata suurinta oletettua kuljetuksessa olevan 
kuorman vakuutusarvoa.

5.1.2 Vakuutusarvo
Vakuutusarvo on tavaran kauppalaskun arvo tai, mikäli 
sellaista ei ole, tavaran markkina-arvo. Kumpikin arvo 
määräytyy lähetyspaikkakunnan mukaan sinä ajan-
kohtana, jolloin kuljetus alkaa. Vakuutusarvo voi olla 
myös muu kuin edellä mainittu, jos siitä on etukäteen 
sovittu ja tehty merkintä vakuutuskirjaan.

5.2 Korvauksen laajuus

5.2.1 Suoranainen esinevahinko
Vakuutuksesta korvataan vakuutustapahtumasta 
vakuutuksen kohteena olevalle kuormalle aiheutunut 
suoranainen esinevahinko.

Vakuutuksenantaja korvaa tavaran osalta myös 
yhteisen haverin osallistumismaksun.

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa siltä osin kuin se 
johtuu
• ajan menetyksestä,
• korko- tai suhdannetappiosta,
• markkinoiden menetyksestä,
• kustannusten lisääntymisestä,
• muusta välillisestä menetyksestä,
• antiikkiarvon menetyksestä tai
• tunnearvon menetyksestä.

5.2.2 Korvausvelvollisuuden yläraja
Vakuutuksenantajan korvausvelvollisuuden ylimpänä 
rajana on vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä.

5.2.3 Omavastuu
Vakuutuksenottajalla on jokaisessa vakuutustapahtu-
massa vakuutuskirjaan merkitty omavastuu vahingon 
määrästä.

5.2.4 Arvonlisävero
Jos vakuutettu on arvonlisäverolain mukaan oikeutet-
tu vähentämään vahingon korjauskustannuksiin tai 
vahingoittuneen omaisuuden jälleenhankintakustan-
nuksiin sisältyvän veron, maksetaan korvaus kustan-
nuksiin sisältyvän arvonlisäveron määrällä vähennet-
tynä.

Korvaus maksetaan arvonlisäveron määrällä vähen-
nettynä myös silloin, kun vakuutetulla on arvonlisä-
verolain tai liikevaihtoverolain mukaan ollut oikeus 
vähentää tuhoutuneen tai menetetyn omaisuuden 
hankintahintaan sisältynyt vero.

6 Toimenpiteet vahingon satuttua
(katso myös Yleiset sopimusehdot, kohta 10.1)

6.1 Ilmoittaminen vahingosta 
vakuutuksenantajalle

Vahingosta on viipymättä ilmoitettava vakuutukse-
nantajalle ja tehtävä kirjallinen vahinkoilmoitus.

6.2 Menettely vahingon rajoittamiseksi
(Katso myös Yleiset sopimusehdot, kohta 6.2)

Vakuutetun tulee ryhtyä olosuhteiden vaatimiin toi-
menpiteisiin vahingon rajoittamiseksi sekä huolehtia 
siitä, että vahingoittunut tavara ei pääse aiheut-
tamaan vahinkoa kuorman vahingoittumattomalle 
osalle. Näistä toimenpiteistä aiheutuneet kohtuulliset 
kustannukset korvataan, vaikka vakuutusmäärä tä-
män johdosta ylitettäisiinkin.

Vakuutetun tulee huolehtia vahingoittuneesta ta-
varasta siihen asti, kunnes vakuutuksenantajalla on 
tilaisuus tarkastaa se tai kunnes muusta sovitaan.

Vakuutetun tulee noudattaa vakuutuksenantajan tai 
tämän edustajan vahingon johdosta antamia ohjeita.

7 Erityisiä määräyksiä

7.1 Vakuutusmaksun maksaminen
Vakuutusmaksu kultakin vakuutuskaudelta on suori-
tettava etukäteen tai kuitenkin viimeistään vakuutuk-
senantajan ilmoittamana aikana.

7.2 Vahingon selvittämiseksi toimitettavat 
asiakirjat

Vakuutuksenottajan tulee pyydettäessä toimittaa 
vakuutuksenantajalle tapahtumasta laadittu poliisi-
tutkintapöytäkirja sekä, tapahtuman johtaessa syyte- 
tai korvausperusteella oikeudenkäyntiin, myös oikeu-
denkäynnistä syntyneet pöytäkirjat ja päätökset.
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Kauppaedustajan kuljetusvakuutus
(Sisältyy vakuutussopimukseen, mikäli siitä on erik-
seen sovittu ja tehty merkintä vakuutuskirjaan)

1 Yleiskuvaus
Kauppaedustajan kuljetusvakuutuksella voidaan va-
kuuttaa vakuutuksenottajan omistamalle ja hänen hal-
lussaan olevalle kuljetettavalle tavaralle aiheutuneet 
äkilliset ja ennalta arvaamattomat esinevahingot.

2 Vakuutuksen kohde
Kauppaedustajan kuljetusvakuutuksen kohteena 
on vakuutuksenottajan omistama tai hänen hallus-
saan oleva tavara, jota vakuutuksenottaja tai hänen 
edustajansa korvauksetta kuljettaa vakuutuskirjassa 
mainitulla ajoneuvolla.

Vakuutuksen kohteena eivät ole
• rahat, muut maksuvälineet tai arvopaperit
• elävät eläimet
• atk-tietovälineisiin sisältyvät tiedot ja ohjelmat
• tavarankuljetuspakkaukset
• tavarapeitteet.

3 Vakuutuksen voimassaoloalue ja –aika

3.1 Vakuutuksen voimassaoloalue
Vakuutus on voimassa Suomessa.

3.2 Vakuutuksen voimassaoloaika
Vakuutus tulee voimaan sovittuna aikana, kuitenkin 
aikaisintaan silloin, kun vakuutuksen kohteena olevaa 
tavaraa ryhdytään kuljettamaan sen vakituisesta 
säilytyspaikasta ja päättyy viimeistään, kun tavara on 
kuljetettu takaisin vakituiseen säilytyspaikkaansa.

Kuormattaessa tai purettaessa tavaralle aiheutetut 
vahingot eivät sisälly vakuutukseen.

4 Korvattavat vakuutustapahtumat ja 
niihin liittyvät rajoitukset

4.1 Korvattavat vakuutustapahtumat
Vakuutuksesta korvataan vahinko, joka välittömästi 
aiheutuu vakuutuksen kohteelle äkillisestä ja ennalta 
arvaamattomasta tapahtumasta.

4.2 Korvauspiirin ulkopuolelle jäävät 
vahinkotapahtumat

4.2.1 Myytyjen tavaroiden jakelu
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa myytyjen tavaroi-
den jakelussa.

4.2.2 Kadottaminen tai unohtaminen
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu 
omaisuuden katoamisesta tai unohtamisesta, eikä 
varkausvahinkoa, jos tapahtumaa ei voida määritellä.

4.2.3 Vähitellen tapahtunut vahinko
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka tavaralle 
aiheutuu kulumisesta, naarmuuntumisesta, likaantu-
misesta, syöpymisestä, pilaantumisesta, kosteudesta 
tai vastaavasta ilmiöstä tai siitä, että se on pantu 
alttiiksi lämmön vaikutukselle.

4.2.4 Pakkaus- ja kuljetustapa
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jonka on aihe-
uttanut kuljetukseen sopimaton pakkaustapa tai 
tavaralle sopimaton kuljetustapa.

4.2.5 Sään vaikutuksesta aiheutuneet vahingot
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu 
sään vaikutuksesta ulkona olevalle tavaralle.

4.2.6 Rikollinen teko
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu 
petoksesta, kavalluksesta tai vastaavanlaisesta 
rikoksesta.

4.2.7 Ensisijaisen korvauslähteen vaikutus
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa niiltä osin kuin se 
korvataan Autokuljetusvakuutuksen ehtojen perus-
teella.

4.2.8 Korvaus muusta korvauslähteestä
Vakuutuksesta ei korvata niitä vahinkoja, jotka 
korvataan jonkin lain, takuun, sopimuksen tai muun 
vakuutuksen perusteella. Vakuutuksesta

korvataan kuitenkin vahinko, jos vakuutuksenottaja 
näyttää toteen, että korvausvelvollinen ei voi täyttää 
sitoumustaan.

5 Suojeluohjeet

5.1 Suojeluohjeiden merkitys
Suojeluohjeiden tarkoitus on torjua uhkaavia vaaroja 
ja vähentää syntyviä vahinkoja. Jos vakuutettu on 
laiminlyönyt suojeluohjeiden noudattamisen tahallaan 
tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäise-
nä, voidaan korvausta vähentää tai se evätä. (katso 
Yleiset sopimusehdot, kohta 6.1).

5.2 Vakuutetun omaisuuden suojaaminen
Vakuutuksenottajan tai hänen edustajansa tulee huolel-
lisesti hoitaa ja käyttää vakuutuksen kohteena olevaa 
omaisuutta. Tavara on kuljetuksen ajaksi suojattava 
siten, että ajoneuvon ohjaamiseen ja hallintaan liittyvät 
tavanomaiset toimenpiteet eivät pääse aiheuttamaan 
tavaralle vahinkoa. Tavaraa ei saa kuljettaa tai säilyt-
tää avoimessa tilassa, milloin sää- tai muut olosuhteet 
saattavat tavaran ilmeiseen vahingonvaaraan.

5.3 Murto- ja varkausvahingoilta suojautuminen
Vakuutuksen kohteena olevan omaisuuden säilytysti-
lojen tulee murtautumisen ja varkauden varalta olla 
suojaavasti suljetut. Arvoesineitä, optisia tai elektro-
nisia laitteita ei saa jättää näkyviin niitä ajoneuvossa 
säilytettäessä. Arvoesineiden, optisten ja elektronisten 
laitteiden säilyttäminen ajoneuvossa yli yön on kielletty. 

Muualla kuin suojaavasti suljetussa tilassa olevaa 
omaisuutta on valvottava.
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6 Erityisiä määräyksiä
Murto- ja varkaustapauksissa on asiasta tehtävä 
rikosilmoitus poliisiviranomaisille ja toimitettava ko-
piokappale ilmoituksesta vakuutuksenantajalle.

Vakuutuksenottajan tulee säilyttää ajan tasalla ole-
vaa eriteltyä ja hinnoiteltua tavaraluetteloa muussa 
säilytyspaikassa kuin missä vakuutetut tavarat ovat.

Lisäksi noudatetaan Yleisiä sopimusehtoja.
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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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