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Tavaran yleiset kuljetusvakuutusehdot 
Tavarankuljetusvakuutus voidaan näiden vakuutus ehtojen mukaan 
tehdä vakuutuksen laajuudesta riippuen joko 

 – perusvakuutuksena (kohta 2.1),

 – laajennettuna perusvakuutuksena (kohta 2.2) tai

 – täysvakuutuksena (kohta 2.3).

Lähivakuutus sitoutuu näiden ehtojen sekä Kuljetus vakuutuksen 
yleisten sopimusehtojen 6058 (yrityksille ja elinkeinonharjoitta-
jille) mukaisesti korvaamaan kohdassa 2 mainitusta vakuutusta-
pahtumasta vakuu tuksen kohteelle aiheutuneen esinevahingon sekä 
erikseen mainitut kustannukset.

Tummennetulla painetut ehtokohdat rajoittavat Lähivakuutuksen 
korvausvelvollisuutta tai poistavat sen kokonaan.

1 VAKUUTUKSEN KOHDE

Vakuutuksen kohteena on vakuutussopimuksessa tai -kirjassa mai-
nittu kauppatavara tai muu erikseen mainittu omaisuus. 

Raha, arvopaperit, jalometallit, jalometallikorut, helmet, jalokivet, 
taideteokset, elävät eläimet ja elävät kasvit sisältyvät vakuutukseen 
vain, mikäli niin on erikseen sovittu.

2 VAKUUTUKSEN LAAJUUS

Näiden ehtojen mukainen vakuutus voidaan tehdä joko perusva-
kuutuksena, laajennettuna perus vakuutuksena tai täysvakuutuksena 
näissä ehdoissa mainituin rajoituksin.

Käytetyn tavaran, kansilastin tai avonaiseen kuljetus välineeseen las-
tatun tavaran osalta vakuutus on voimassa vain perusvakuutuksena, 
ellei toisin ole nimenomaan sovittu. Kansilastiksi ei katsota tavaraa, 
joka kuljetetaan kiinteärakenteisessa umpikontissa tai umpikorissa.

2.1 PERUSVAKUUTUS

Vakuutus kattaa seuraavien vakuutustapahtumien suorana seu rauksena 
tavaralle ulkoapäin aiheutuneen äkillisen ja ennalta arvaamattoman 
vahingon sekä kohdissa 2.1.7 ja 2.1.8 mainitut kustannukset:

2.1.1 palo, räjähdys tai salamanisku

2.1.2 merikuljetusvälineen uppoaminen, kaatuminen tai törmää-
minen rantaan, pohjaan, toiseen meri kuljetusvälineeseen, uivaan tai 
kiinteään esineeseen

2.1.3 maakuljetusvälineen ollessa maissa sen törmääminen, kaa-
tuminen, suistuminen raiteilta tai tieltä kykenemättä omin voimin 
palaamaan tielle. Törmäämisenä ei pidetä junavaunujen järjeste lyssä 
tai kytkennässä syntynyttä töytäisyä.

2.1.4 kuljetusvälineeseen lastatun tavaran törmäys maakuljetuk-
sessa kuljetusvälineen ulkopuolella olevan esineen kanssa

2.1.5 ilmakuljetusvälineen törmääminen, maahan syöksyminen tai 
kaatuminen

2.1.6 tavaran purkaminen aluksesta hätäsatamassa

2.1.7 yhteiseen haveriin liittyvä uhraus, osallis tumismaksu ja kus-
tannus sekä pelastus kustannukset

2.1.8 vakuutuksesta korvattavan välittömästi uhkaa van vakuu-
tustapahtuman kohtuulliset torjumis- tai rajoittamiskulut.
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2.2 PERUSVAKUUTUKSEN LAAJENNUKSET

Perusvakuutusta on mahdollista laajentaa eri sopimuk sesta katta-
maan lisäksi seuraavien vakuutus tapah tumien tavaralle ulkoapäin 
aiheuttama äkillinen ja ennalta arvaamaton vahinko edellyt täen, että 
siitä on tehty merkintä vakuutussopimukseen tai -kirjaan:
a) varkaus
b) katoaminen
c) murto
d) ryöstö
e) vaje
f ) vuoto
g) särkyminen
h) putoamisesta tai kaatumisesta lastauksen tai purkauksen aikana 

aiheutunut särkyminen
i) koko kollin katoaminen kuljetuksen aikana
j) tavaran mereen huuhtoutuminen
k) meri-, järvi- tai jokiveden tunkeutuminen kuljetus välinee seen, 

lastinkantajaan, varastoon tai varastoalueelle.

2.3 TÄYSVAKUUTUS

Vakuutus kattaa kaikki ulkoapäin aiheutuneet äkilliset ja ennalta 
arvaamattomat vahingot sekä kohdissa 2.1.7 ja 2.1.8 mainitut kus-
tannukset.

2.4. TÄYSVAKUUTUKSEN LAAJENNUS: 
TERMOLAUSEKE

Mikäli asiasta on sovittu Lähivakuutuksen kanssa ja merkitty 
vakuutuskirjaan, käytetään tätä lauseketta voimassaolevien tava-
ran yleisten kuljetus vakuutusehtojen yhteydessä. Lauseke kumo-
aa ehto jen rajoituk sen kohdan 3.2.1 kylmyys ja lämpö. Tavaran-
kuljetusvakuutuksen täytyy olla merkittynä täysturvana. Muilta osin 
noudatetaan Tavaran yleisten kuljetus vakuutus ehtojen 6056 rajoi-
tuksia.

2.4.1 Määritelmät
Termokuljetuksella tarkoitetaan lämpötilaltaan säädeltyä kuljetusta. 
Termolaitteella tarkoitetaan jäähdytys- tai lämmityslaitetta, jonka 
jäähdy tys- tai lämmi tystehoa säädellään termostaattioh jauksella niin, 
että kuor matilan lämpötila pysyy jatkuvasti haluttuna.

2.4.2 Vakuutuksen laajuus
Vakuutuksesta korvataan virheellisen lämpötilan aiheutta mat vahin-
got, jotka ovat syntyneet siksi, että termolaite on ollut pysäh dyksissä 
vähin tään 12 tuntia ja tämä on tapahtunut vakuutuksenottajasta, 
lähettäjästä tai heidän vastuullaan toimivista riippumattomista sei-
koista (Merivakuutusyhdistyksen malliehtojen Termolauseke II).

2.4.3 Rajoitukset
Vakuutus ei kata vahinkoa, menetystä tai kustannusta, joka on aiheu-
tunut siitä, että

 – rahdinkuljettajalle ei ole ennen kuljetuksen alkamista kerrot
tu, millaisesta kuljetuksesta on kyse ja vaadittavaa kuljetus
lämpötilaa ei ole merkitty rahtikirjaan

 – lastia ei ollut säilytetty rahtikirjan edellyttämässä kuljetus
lämpötilassa ennen lastauksen alkua

 – termolaitteen polttoaine on loppunut tai jähmettynyt.

2.4.4 Suojeluohjeet
Kuljetusvälineen tai lastinkantajan tulee olla tällaiseen kuljetukseen 
sopiva ja asianmukaisessa kunnossa.

Rahdinkuljettajalle tulee antaa kirjalliset ohjeet tavaran asianmukai-
sesta käsittelystä ja vaadittavan kuljetus lämpötilan ala- ja yläraja on 
merkittävä rahtikirjaan.

Lämpötilojen on todettu ennen kuljetuksen alkamista olevan kulje-
tusasiakirjan tai muun ohjeen mukainen. 

Kuorma- tai lastitilan ja lastin lämpötila on mitattava lastaus- ja pur-
kaushetkellä ja ohjeista poikkeava lämpötila merkittävä rahtikirjaan. 

Kuormatilassa on oltava sellainen lämpötilan mittaus-, seuranta- 
ja tallennuslaite, joka luotetta vasti kertoo lastin lämpötilan koko 
matkan ajalta. Laitteen on oltava käytössä koko kuljetuksen ajan. 
Vahinkotapauksissa lämpötilan seurantalaitteen tuloste on pyydettä-
essä toimitettava Lähivakuutukselle.

Mikäli termolaitteeseen tulee matkan aikana vikaa, on vakuutuk-
senottajan tai sen, joka vastaa kuljetuksesta, huolehdittava siitä, että 
lasti viedään välittömästi turvalliseen varastoimispaikkaan, jotta tava-
ran oikea säilytyslämpötila voidaan taata. Termolaite on korjattava 
ennen matkan jatkumista.

2.5 VAKUUTUKSEN LAAJENNUS: TAVARAN  
SOTA- JA LAKKOVAKUUTUSLAUSEKE

Mikäli asiasta on sovittu Lähivakuutuksen kanssa ja on mer-
kitty vakuutuskirjaan, käytetään Tavaran sota- ja lakkovakuu-
tusta yhdessä Tavaran yleisten kuljetus vakuutusehtojen 6056 ja 
Kuljetusvakuutuksen yleisten sopimusehtojen 6058 (yrityksille ja 
elinkeinon harjoittajille) kanssa.

SOTAVAKUUTUSLAUSEKE

Tätä vakuutusta sovelletaan vain meri-, ilma- ja posti kuljetuksiin.

2.5.1 Vakuutuksen laajuus
Vakuutus kattaa seuraavien vakuutustapahtumien (ei kuitenkaan 
ydinräjähdyksen) suorana seurauksena tavaralle ulkoapäin aiheu-
tuneet äkilliset ja ennalta arvaamattomat vahingot ja kustannukset 
mikäli vahingon syynä on 

2.5.1.1 sotavahinko, jonka on aiheuttanut
a) ammus, ohjus, pommi, torpedo, miina tai muu tarkoitukseensa 

käytetty sotaväline riippumatta siitä, vallitsiko sota tai sodanomai-
nen tila vai ei

b) sotaakäyvän vallan suorittama kaappaus, takavarikointi, pidät-
täminen, tai muu vastaava toimenpide, mikäli toimenpiteestä 
aiheutuu tavaralle tai sen pakkaukselle vahinkoja tai kustannuksia

c) sotaa käyvän vallan aluksen tai ilmakuljetus välineen tai niiden osi-
en aiheuttama yhteen törmäys tai muu törmäys 

d) sisällissotaan tai sodanomaiseen tapahtumaan, vallankumouk-
seen, kapinaan, poliittisluonteiseen sabotaasiin tai muihin vastaa-
viin levottomuuksiin osallistuvan henkilön toimenpide 

e) poliittisista vaikutteista tai ilkityönä suoritettu sota-aseen käyttö 
tai räjähteen laukaiseminen.

2.5.1.2 onnettomuus sen johdosta, että
a) majakka, majakkalaiva, merimerkki tai lennonohjausjärjestelmä 

oli sodan takia poistettu, lakannut toimimasta tai siirretty taikka 
sen toimintaa vastaavasta syystä oli erehdytetty

b) alusta tai ilmakuljetusvälinettä oli asianomaisen viranomaisen toi-
mesta kielletty käyttämästä jotakin merenkulun tai lentonavigoin-
nin apu välinettä 

c) alusta tai ilmakuljetusvälinettä ohjattiin sotaolo suhteiden takia 
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kulkuvesillä, saattueessa tai reitillä, joita tavallisissa oloissa ei oli-
si käytetty ja se lisäsi omalta osaltaan sattuneen vahingon vaaraa. 
Tässä kohdassa mainituissa tapauksissa kuitenkin edellytetään, että 
vahingon syntymiseen ei myötävaikuttanut ilmeinen navigointi-
virhe tai muu sellainen syy, joka ei johtunut sotaolo suhteista.

2.5.1.3 palo tai onnettomuus, joka on sattunut
a) sotaakäyvän vallan toimenpiteestä. Tämä edellyttää, että matka 

on välittömästi keskeytynyt ja keskeytyminen jatkunut enintään 
30 päivää toimenpiteen alkamisesta.

b) aluksen tai ilmakuljetusvälineen ollessa sotaa käyvän vallan asetta-
man päällystön alaisena tai sen kuljettamana, tai

c) sotaakäyvän vallan määräämän henkilön hoitaessa navigointia tai 
antaessa sitä varten ohjeita.

Jos kohdassa 2.5.1.1 mainittu vakuutustapahtuma on asetukses-
sa 502/1980 tarkoitettu yhteinen haveri tai jos siitä on aiheutunut 
merilain (674/1994) 14 luvun 40 §:ssä tarkoitettuja kustannuksia, 
korvataan ainoas taan tavaran osallistumismaksu yhteiseen have-
riin tai osuus mainitussa pykälässä tarkoitettuihin kustan nuksiin. 
Osallistumismaksu tai osuus korvataan edellyttäen, että ne ovat syn-
tyneet sen jälkeen, kun alus tai ilmakuljetusväline oli ollut saapumis-
vuorokauden päättymisestä 7 päivää sotaakäyvän vallan alueella, johon 
se oli mennyt tai viety tarkas tettavaksi, ja mikäli kustannukset ovat 
aiheutuneet päällystön ja miehistön palkasta ja muonasta, aluksen tai 
ilmakuljetusvälineen polttoaineen kulutuksesta tänä aikana taikka ovat 
muuta suoranaista kustan nusta. Korvausta ei makseta aluksen tai ilma-
kuljetus välineen menosta tarkastuspaikkaan tai sieltä poistu misesta. 

2.5.2 Rajoitukset
Lähivakuutus ei vastaa vahingosta, joka on aiheutunut sodasta välil-
lisesti, kuten

2.5.2.1 jos matka saarron, vaaran lisääntymisen tai muun sellaisen 
syyn takia viivästyy, muuttuu tai keskeytyy tai tavara sellaisesta syystä 
puretaan, uudelleen lastataan, varastoidaan tai myydään

2.5.2.2 jos tavaralle aiheutuu suhdannetappiota

2.5.2.3 jos tapahtuu markkinoiden menetystä

2.5.2.4 tavaran arvon vähentymisestä sen puutteel lisen päällyksen 
takia

2.5.2.5 tavaran omasta ominaisuudesta

2.5.2.6 tullinkorotuksesta tai vienti- tai tuontikiellosta.

Jos vahinko on paitsi kohdissa 2.5.2.1 – 2.5.2.6 maini tun välillisen 
myös kohdan 2.5.1.1 mainitun välittömän syyn aiheuttama, korva-
taan purkaus-, uudelleen lastaus- tai varastoimiskustannukset vain 
sikäli kuin niitä olisi syntynyt mainitusta välittömästä syystä, vaikka 
välillistä syytä ei olisi ollut.

Lähivakuutus ei vastaa vahingosta, joka on johtunut Suomen viran-
omaisen toimittamasta pakkolunastuk sesta, takavarikoinnista tai 
pidättämisestä.

2.5.3 Vakuutuksen voimassaolo

2.5.3.1 Meri- ja ilmakuljetus

2.5.3.1.1 Sotavakuutus alkaa, kun tavara on lastattu alukseen tai 
ilmakuljetusvälineeseen. Vakuutus päättyy, kun tavara on purettu 

aluksesta tai ilma kuljetusvälineestä sen määräpaikassa tai muussa 
rahtaussopimuksen päättymispaikassa. Vakuutus päät tyy kuitenkin 
viimeistään 15 vuorokauden kuluttua siitä, kun aluksen tai ilmakul-
jetusvälineen tulopäivä on päättynyt, jollei tavaraa ole silloin purettu.

Vakuutus jatkuu enintään 15 vuorokautta siitä hetkestä, kun tavara 
puretaan paikkaan, jossa rahtaussopimus ei pääty ja tavara myöhem-
min edelleen kuljetetaan toisella aluksella tai ilma kuljetus välineellä. 
Edellytyksenä on, että tavaraa ei siirretä purkaussataman tai -paikan 
ulkopuolelle. Jos vakuutus tällöin on ehtinyt päättyä, se tulee uudel-
leen voimaan, kun tavara on lastattu jatkokuljetukseen käytettävään 
alukseen tai ilmakuljetusvälineeseen. Päättyneen vakuutuksen uudel-
leen voimaan tulemisen edelly tyksenä on, että edelleenkuljetuksesta 
tehdään ilmoitus Lähivakuutukselle ja lisävakuutusmaksusta sovitaan 
ennen kuljetuksen alkamista.

2.5.3.1.2 Sotavakuutusta sovelletaan myös kelluvan tai upoksissa ole-
van miinan tai hylätyn torpedon aiheut tamaan vahinkoon, kun tavara 
matkan alkamis paikassa on lastattu maista proomuun tai alukseen. 
Vakuutus päättyy, kun tavara määräpaikassa on purettu aluksesta tai 
tavaran perille toimittamiseen käytetystä proomusta.

2.5.3.2 Postikuljetus
Sotavakuutus alkaa, kun tavara luovutetaan posti laitokselle. Vakuutus 
päättyy, kun postilaitos luovuttaa sen vastaanottajalle.

2.5.4 Vakuutuksen korvausmääräykset
Vakuutetulla on oikeus korvaukseen, jos kaapattu, takavarikoitu tai 
pidätetty tavara on tuomioistuimen lainvoiman saaneella päätöksel-
lä julistettu menetetyksi. Muuten korvausmenettelyssä noudatetaan 
Kuljetusvakuutuksen yleisiä sopimusehtoja 6058 (yrityksille ja elin-
keinonharjoittajille).

2.5.5 Tavaran sotavakuutuksen irtisanomislauseke 
Vakuutuksenottaja tai Lähivakuutus voi irtisanoa Tavaran sotavakuu-
tuksen päättymään kahden vuoro kauden kuluttua sen päivän keski-
yöstä, jolloin Lähi vakuutus on antanut tai saanut kirjallisen ilmoi-
tuksen irtisanomisesta.

Irtisanominen ei kuitenkaan koske

 – Tavaran sotavakuutuksen mukaan vakuutettua kuljetusta, jonka 
sotavakuutus on tullut voimaan ennen irtisanomisen voimaantu-
loa

 – yksilöityä kuljetusta, joka on ilmoitettu Lähi vakuutukselle 
ennen irtisanomisilmoituksen anta mista, edellyttäen, että tava-
rat lastataan alukseen tai ilmakuljetusvälineeseen ja kuljetusvä-
line lähtee lastauspaikasta 15 päivän kuluessa vakuu tuksen voi-
maantulosta. Jos kuljetusväline ei aloita tarkoitettua kuljetusta 
15 päivän kuluessa, vakuutus lakkaa olemasta voimassa riippu-
matta kuljetusvakuutussopimuk sen muista ehdoista.

LAKKOVAKUUTUSLAUSEKE

Tätä lakkovakuutuslauseketta käytetään lisä lausek keena Tavaran 
yleisten kuljetusvakuutusehtojen 6056 ja Kuljetusvakuutuksen 
yleisten sopimusehtojen 6058 (yrityksille ja elinkeinonharjoittajille) 
yhtey dessä.

Tämä vakuutus kattaa Tavaran yleisten kuljetus vakuutusehtojen 
6056 rajoitusehdossa 3.1.7 tarkoi tetut vahingot, menetykset tai kus-
tannukset, jotka ovat aiheuttaneet lakossa tai työsulussa olevat työn-
tekijät tai mellakoihin, kansalaislevottomuuksiin, ryöstelyyn, terro-
rismiin tai sabotaasiin osallistuvat henkilöt.
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Muilta osin sovelletaan Tavaran yleisiä kuljetus vakuutusehtoja 6056 
ja Kuljetusvakuutuksen yleisiä sopimusehtoja 6058 (yrityksille ja 
elinkeinon harjoittajille).

3 RAJOITUKSET

3.1 AINA VOIMASSA OLEVAT RAJOITUKSET 

Vakuutus ei kata vahinkoa, menetystä tai kustan nusta, jonka on 
aiheuttanut

3.1.1 vakuutuksenottajan, vakuutetun tai heihin samastetta
van (Kuljetusvakuutuksen yleiset sopimu sehdot 6058, kohta 10) 
tahallisuus

3.1.2 tavanomainen painon tai tilavuuden hupeneminen tai 
tavanomainen hankaantuminen, kuluminen tai naarmuuntu
minen

3.1.3 se, että tavaraa ei ole ennen kuljetuksen alkamista tar
koituksenmukaisesti pakattu, suojattu ja varustettu kestä mään 
tavanomaista rasitusta tavaran vahinkoalttius sekä kul jetus, 
käsittely ja varastoimisolosuhteet huomioon ottaen

3.1.4 se, että kuljetusväline, lastin kiinnitys tai lastinkantaja ei 
ollut turvallisen kuljetuksen kannalta sopiva tai asianmu kaisessa 
kunnossa, ja vakuutuk senottaja on ollut tai hänen olisi pitänyt 
olla tästä tietoinen tavaraa lastattaessa tai ahdatessa

3.1.5 tavaran takavarikointi, pidättäminen, pakko tilaus, mene
tetyksi julistaminen (konfiskaatio), viipyminen karan teenissa tai 
muut siviili tai sotilas viranomaisten toimet

3.1.6 sota, sisällissota tai tapahtumat, jotka näiden lisäksi 
luetaan kuuluviksi vakuutusta merkittäessä voimassa olevien 
Lähivakuutuksen hyväksymien tavaran sotavakuutus ehtojen 
korvauspiiriin

3.1.7 lakko, työsulku, mellakka, kansalais levot tomuudet, ryös
tely, terrorismi tai sabotaasi.

3.1.8 Missään tapauksessa vakuutus ei kata vahinkoa, vastuu ta 
tai kustannusta, jonka on suoraan tai välillisesti aiheuttanut tai 
johon on myötävaikuttanut

 – ionisoiva säteily tai radioaktiivinen saastuminen, joka aiheu
tuu ydinpolttoaineesta tai ydin jätteestä tai ydinpolt toaineen 
palamisesta

 – ydinlaitoksen, reaktorin tai muun ydinlaitteen tai siihen liit
tyvän komponentin räjähdysherkkyys tai radioaktiivi nen, 
myrkyllinen tai muu vaaral linen tai saastuttava omi naisuus

 – ydinfissiolla ja/tai ydinfuusiolla tai muulla vas taa valla reak
tiolla tai radioaktiivisella voimalla tai aineella toimiva sotaase.

3.1.9 Vakuutus ei kata vahingonkorvausvelvollisuutta kol
mannelle henkilölle.

3.2 ERITYISET RAJOITUKSET 

Seuraavat rajoitukset ovat voimassa, jollei muusta ole sovittu:

3.2.1 Vakuutus ei kata vahinkoa, menetystä tai kustannusta, 
jonka on aiheuttanut

 – tavaran oma ominaisuus

 – kylmyys, lämpö, valo, ilman lämpötilan tai kosteus
pitoisuuden vaihtelut, ellei vahinko ole syntynyt suorana seu
rauksena perusvakuu tuksen käsittämästä tapahtumasta.

3.2.2 Vakuutus ei kata vahinkoa, joka on aiheutunut yksin
omaan tavaran kuljetuspakkaukselle.

3.2.3 Vakuutuksesta ei korvata

 – vahingoittuneen tavaran poistamisesta tai hävittämisestä 
aiheutuneita kustannuksia

 – kuljetusvälineen, lastinkantajan tai ympäristön puhdistus
kuluja.

3.2.4 Vakuutus ei kata myöhästymisestä johtuvaa tavara
vahinkoa tai muuta menetystä, vaikka myöhäs tymisen olisi 
ai heuttanut vakuutuksen kattama tapahtuma.

3.2.5 Vakuutus ei kata ajan menetystä, korko tai suhdanne
tappiota, markkinoiden menetystä, kulje tuksen myöhästymi
sestä aiheutunutta kustannusta tai muuta välillistä menetystä.

3.2.6 Vakuutus ei kata vahinkoa, menetystä tai kustannus ta, joka 
on johtunut siitä, että rahdin kuljettaja tai se, jonka kanssa vakuu
tuksenottaja on solminut rahtisopimuksen taik ka tällaisen sopi
muksen välittäjä, joko maksukyvyttömyyden joh dosta tai menet
telemällä rikollisesti tai vilpillisesti, ei ole suorittanut kuljetusta tai 
on myötävaikuttanut siihen, että kuljetusta ei ole suoritettu.

3.2.7 Vakuutuksesta ei korvata uudelleen lastauskuluja, rah tia, 
joka ei ole vakuutuksenottajan tai vakuutetun vastuulla, eikä 
myöskään määrä paikassa vahingoittuneesta tavarasta maksetta
via kustannuksia kuten tullia ja veroja.

3.3 VAKIOLISÄEHDOT  

Näitä tavarankuljetusvakuutuksen vakiolisäehtoja sovelletaan kaik-
kiin vienti- ja tuontikuljetuksiin (alla suomennettuna):

 – Institute Classification Clause,

 – Institute Cyber Attack Exclusion Clause, 

 – Termination of Transit Clause (Terrorism), 

 – Institute Radioactive Contamination, Chemical, Biological, Bio-
Chemical and Electromagnetic Weapons Exclusion Clause, 

 – Cargo ISM Endorsement, 

 – Cargo ISPS Endorsement.

Lisäksi sovelletaan seuraavia ehtoja:

 – Institute Replacement Clause

 – Sanction Limitation and Exclusion Clause 

 – U.S.A & Canada Endorsement for the Institute Radioactive, 
Contamination, Chemical, Biological, Bio-Chemical and 
Electromagnetic Weapons Clause.

Kaikkia vakiolisäehtoja koskevissa riitatapauksissa alkuperäisen eng-
lantilaisen ehdon sanamuoto on ratkaiseva. Lähivakuutus ei vastaa 
virheellisen käännöksen aiheuttamista vahingoista.

3.3.1. ALUKSEN LUOKITUSTA KOSKEVA LAUSEKE 
01/01/2001 
Institute Classification Clause

3.3.1.1. Tavaran kuljetukseen kelpaavat alukset 
Tätä vakuutusta ja vakuutuskirjassa tai vakuutus sopimuksessa sovit-
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tuja vakuutusmaksuja sovelletaan vain tavaraan ja/tai etuuksiin, joita 
kuljetetaan teräsrakenteisilla, mekaanisesti omalla potkuri voimallaan 
kulkevilla aluksilla, joiden luokituslaitos on
a) luokituslaitosten kansainvälisen yhdistyksen (International 

Association of Classification Societies, IACS) jäsen tai liitännäis-
jäsen. IACS:n jäsenten ja liitännäisjäsenten luettelo on IACS:n 
verkkosivuilla osoitteessa www.iacs.org.uk tai

b) kohdassa 3.3.1.4 määritelty kansallinen luokituslaitos, mutta vain 
silloin, kun alus toimii yksinomaan kyseisen maan rannikkolii-
kenteessä (mukaan lukien kaupankäynnin saartenvälisellä reitillä 
sellaisessa saaristossa, josta kyseinen maa muodostaa osan). Muilla 
kuin edellä esitetyn mukaisesti luokitetuilla aluksilla kuljetetta-
va tavara ja/tai etuudet on ilmoitettava viipymättä vakuutuksen-
antajalle, jotta vakuutusmaksuista ja ehdoista voidaan sopia. Jos 
vahinko tapahtuu ennen tällaista sopimista, vakuutus voidaan 
myöntää, mutta vain siinä tapauksessa, että vakuutus olisi ollut 
saatavilla kohtuulliseen kau palliseen markkinahintaan kohtuulli-
sin kaupal lisin markkinaehdoin.

3.3.1.2. Ikärajoitus 
Seuraavat ikärajat ylittävillä, kuljetukseen kelpaavilla aluksilla (kuten 
edellä on määritelty) kuljetettava tavara ja/tai etuudet vakuute-
taan vakuutuskirjan tai vakuutussopimuksen ehdoilla sovittavaa 
lisävakuutus maksua vastaan: Yli 10 vuotta vanhat irtolasti- (bulk-) 
tai yhdistelmäalukset tai yli 15 vuotta vanhat muut alukset, ellei niitä 
ole 
a) käytetty kappaletavaralastin kuljettamiseen vakiin tuneella ja sään-

nöllisellä kauppareitillä nimettyjen satamien välillä eivätkä ne yli-
tä 25 vuoden ikää, tai 

b) rakennettu konttilaivaksi, ajoneuvojen kuljetus laivaksi tai kak-
soisrunkoiseksi kansiluukut tomaksi pukkinosturilla varustetuk-
si alukseksi (Open Hatch Gantry Carrier) ja käytetty jatkuvasti 
kyseisen laisina aluksina vakiintuneella ja säännöllisellä kaupparei-
tillä nimettyjen satamien välillä eivätkä ne ylitä 30 vuoden ikää.

3.3.1.3. Tavaran siirtoa koskeva lauseke 
Tämän lausekkeen vaatimuksia ei sovelleta aluksiin, joita käytetään 
aluksen lastaamiseen tai purkamiseen satama-alueella.

3.3.1.4. Kansallinen luokituslaitos 
Kansallinen luokituslaitos on sellainen luokituslaitos, jonka kotipaik-
ka on samassa maassa kuin kyseisen aluksen omistajan kotipaikka. 
Aluksen on myös toimit tava sen maan lipun alla.

3.3.1.5. Välitön ilmoitus 
Jos tässä vakuutuksessa vaaditaan, että vakuutuk senottajan on ilmoi-
tettava välittömästi aluksen tiedot vakuutuksenantajalle, oikeus 
vakuutusturvaan riippuu tämän velvollisuuden noudattamisesta.

3.3.1.6. Sovellettava laki 
Viennin osalta tähän lausekkeeseen sovelletaan Englannin lakia ja 
oikeuskäytäntöä.

3.3.2. ALUKSEN TURVALLISUUSVAATIMUKSIA  
KOSKEVA LAUSEKE 1/7/2002
Cargo ISM endorsement

Sovelletaan 1.7.1998 lähtien laivauksiin:

 – ro-ro-matkustaja-aluksilla

 – enemmän kuin 12 henkilöä kuljettavilla mat kustaja-aluksilla ja

 – öljy- ja kemikaalisäiliöaluksilla, kaasu- ja irto lasti aluksilla sekä 
nopeakulkuisilla rahti aluk silla, joiden vetoisuus on vähintään 500 
brt. 

Sovelletaan 1.7.2002 lähtien laivauksiin kaikilla muilla lastialuksilla 
sekä siirrettävillä porauslautoilla joiden vetoisuus on vähintään 500 
brt. Vakuutus ei kata menetyksiä, vahinkoja tai kuluja tapahtumas-
ta, joka sattuu, kun vakuutettu omaisuus on kuljetettavana aluksella, 
jota ei ole hyväksytty ISM Coden mukaisesti tai jonka omistajilta 
tai käyttäjiltä puuttuu IMS Code Document of Compliance, mikäli 
vakuutuksenottaja on ollut vakuutuskohdetta alukseen lastattaessa 
tietoinen tai hänen olisi normaalissa liiketoiminnassaan pitänyt olla 
tietoinen siitä, että

 – aluksille ei ollut ISM Code -määräyksen mukaista hyväksyntää tai

 – omistajilta tai käyttäjiltä puuttui voimassa oleva Document of 
Compliance kuten SOLAS-konventio 1974 lisäyksineen edellyt-
tää. Tätä rajoitusta ei sovelleta, kun vakuutus siirtyy osapuolelle, 
joka on korvauksenhakija ja joka on sitovalla sopimuksella hyväs-
sä uskossa ostanut tai sopinut vakuutuskohteen ostamisesta.

3.3.3. ALUKSEN JA SATAMARAKENTEIDEN  
ISPS-LAUSEKE 
Cargo ISPS endorsement

Vakuutus ei kata menetystä, vahinkoa tai kustannusta silloin, 
kun vakuutuksen kohdetta kuljetetaan aluksella, jolla ei ole ISPS-
säännöstössä (kansain välinen alusten ja satamarakenteiden turva-
säännöstö) vaadittua voimassaolevaa aluksen turvallisuus todistusta, 
ja kun vakuutuksenottaja on vakuutuksen kohdetta lastattaessa tien-
nyt tai hänen olisi tullut tietää osana normaalia liiketoimintaansa, 
ettei aluksella ole vuoden 1974 SOLAS-yleis sopimuksessa vaadittua 
ISPS-säännöstön mukaista todistusta. 

Tämä rajoitusehto ei ole voimassa silloin, kun vakuutus on siirretty 
sellaiselle osapuolelle, joka hakee vakuutuksesta korvausta ja joka on 
ostanut tai sopinut ostavansa vakuutuksen kohteen hyvässä uskossa 
sitovalla sopimuksella. 

Tähän lausekkeeseen ei sovelleta yhteishaverin kustannuksia tai 
pelastuskustannuksia. 

Lauseke on voimassa, ellei vakuutuksen muissa ehdoissa ja rajoitus-
ehdoissa tai aluksen ja satama rakenteiden ISPS-lausekkeessa ole toi-
sin säännelty.

3.3.4. RADIOAKTIIVISTA SAASTUMISTA SEKÄ  
KEMIALLISIA, BIOLOGISIA, BIOKEMIALLISIA JA SÄHKÖ-
MAGNEETTISIA ASEITA KOSKEVA RAJOITUSEHTO
Institute Radioactive Contamination, Chemical, Biological, Bio-
chemical and electromagnetic Weapons Exclusion Clause

Riitatapauksissa alkuperäisen englantilaisen ehdon sanamuoto on 
ratkaiseva. Tämä ehto on ensisijainen ja kumoaa kaiken sen, mikä 
tässä vakuutuksessa saattaa olla ristiriidassa tämän ehdon kanssa. 

Missään tapauksessa vakuutus ei kata vahinkoa, vastuuta tai kustan-
nusta, jonka on suoraan tai välillisesti aiheuttanut tai johon on myö-
tävaikuttanut

 – ionisoiva säteily tai radioaktiivinen saastuminen, joka aiheutuu 
ydinpolttoaineesta tai ydinjätteestä tai ydinpolttoaineen palami-
sesta

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

 – ydinfissiolla ja/tai ydinfuusiolla tai muulla vastaavalla reaktiolla tai 
radioaktiivisella voimalla tai aineella toimiva ase tai laite 
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 – radioaktiivisen aineen räjähdysherkkyys tai radioaktiivinen, myr-
kyllinen tai muu vaarallinen tai saastuttava ominaisuus. Tämän 
alakohdan rajoitusehto ei koske radioaktiivisia isotooppeja, 
lukuun ottamatta ydinpolttoainetta, kun isotoop peja valmiste-
taan, kuljetetaan, varastoi daan tai käytetään kaupalliseen tarkoi-
tukseen tai maa talouden, lääketieteen, tieteen tai muun rauhan-
omaisen toiminnan tarkoituksiin

 – kemiallinen, biologinen, biokemiallinen tai sähkö magneettinen 
ase.

3.3.5. TIETOVERKKOHYÖKKÄYKSIÄ KOSKEVA  
RAJOITUSEHTO
Institute Cyber Attack Exclusion Clause

Riitatapauksissa alkuperäisen englantilaisen ehdon sanamuoto on 
ratkaiseva.

3.3.5.1 Ellei kohdasta 3.3.5.2 muuta johdu, vakuutus ei missään 
tapauksessa kata vahinkoa, vastuuta tai kustannusta, jonka on suo-
raan tai välillisesti aiheut tanut tai johon on myötävaikuttanut tie-
tokoneen, tietokonejärjestelmän, tietokone-ohjelman, haitallisen 
ohjelmakoodin, tietokoneviruksen tai -prosessin tai muun elektroni-
sen järjestelmän käyttö välineenä, jolla aiheutetaan vahinkoa.

3.3.5.2 Jos tämä ehto sisältyy vakuutukseen, joka kattaa sotariskin, 
sisällissodan, vallankumouksen, kapinan tai tällaisesta aiheutuvan 
kansalais levot tomuuden tai sotaa käyvän vallan vihamieliset toimet 
tai sotaa käyvää valtaa vastaan suunnatut vihamieliset toimet tai ter-
rorismin tai poliittisista syistä toimivan henkilön, kohta 3.3.5.1. ei 
rajaa pois vahinkoa (joka muutoin korvattaisiin vakuutuksesta), joka 
aiheutuu tietokoneen, tietokonejärjestelmän tai tietokone ohjelman 
tai muun elektronisen järjestelmän käytöstä aseen tai ohjuksen lau-
kaisu- ja/tai ohjaus järjes telmässä ja/tai laukaisumekanismissa.

3.3.6  KULJETUKSEN PÄÄTTYMISTÄ KOSKEVA EHTO 
(TERRORISMI) 01/ 01/03
Termination of Transit Clause (Terrorism) 

Tämä ehto on ensisijainen ja kumoaa kaiken sen, mikä tässä vakuu-
tuksessa saattaa olla ristiriidassa tämän ehdon kanssa.

3.3.6.1. Huolimatta tähän vakuutukseen mahdollisesti sisältyvistä 
päinvastaisista säännöksistä tai ehdoista, joihin vakuutuksessa on 
saatettu viitata, sovitaan siitä, että mikäli vakuutus kattaa vahingon, 
jonka vakuutuksen kohteelle on aiheuttanut terroristi tai henkilö, 
jonka motiivi on ollut poliittinen, vakuutus turva on voimassa tavan-
omaisen kuljetuksen ajan ja päättyy joka tapauksessa joko
a) vakuutuksen voimassaoloehtojen mukaisesti tai
b) kun tavara on toimitettu vakuutuksessa mainit tuun määräpaik-

kaan vastaanottajan varastoon tai muuhun lopulliseen varastoon 
tai varastointi paikkaan tai

c) kun tavara on toimitettu joko ennen vakuu tuk sessa mainittua 
määräpaikkaa tai määrä paikassa muuhun sellaiseen varastoon 
tai varastointi paikkaan, jota vakuutettu haluaa käyttää muuhun 
varastointiin kuin tavanomaisen kuljetuksen aikai seen varastoin-
tiin tai lajitteluun tai jakeluun tai

d) merikuljetusten osalta 60 päivän kuluttua siitä päivästä, jona 
vakuutetun tavaran purkaminen merialuksesta on päätetty lopul-
lisessa purkaus satamassa tai

e) ilmakuljetusten osalta 30 päivän kuluttua siitä päivästä, jona 
vakuutuksen kohde on purettu ilma-aluksesta lopullisessa pur-
kauspaikassa.

Vakuutus päättyy, kun mikä tahansa näistä a–e-kohdista toteutuu.

3.3.6.2 Jos tässä vakuutuksessa tai jossakin ehdossa, johon vakuu-
tuksessa viitataan, erikseen mainitaan, että vakuutusturva kattaa 
maakuljetuksia tai muita kuljetuksia varastoinnin jälkeen tai että 
vakuutusturva päättyy edellä kohdissa a–e mainitulla tavalla, vakuu-
tus tulee uudelleen voimaan ja jatkuu tällaisen kuljetuksen ajan sekä 
päättyy ehdon 3.3.6.1 mukai sesti.

3.3.6.3. Tähän ehtoon sovelletaan Englannin lakia ja oikeuskäytän-
töä.

Vakiolisäehtoja koskevissa riitatapauksissa alku peräisen englantilai-
sen ehdon sanamuoto on ratkai seva. Lähivakuutus ei vastaa virheelli-
sen käännöksen aiheuttamista vahingoista.

4 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLO

4.1 KULJETUKSET

Ellei muusta ole sovittu, vakuutus on voimassa vain kul jetuksissa, 
jotka tapahtuvat viranomaisten liiken teeseen tai tavaransiirtoon 
hyväksymällä kuljetus välineellä tai kalustolla.

4.2 CIf-, CIP- JA VASTAAVAT TOIMITUS- 
LAUSEKKEET 

Ellei muusta ole sovittu, vakuutus ei ole voimassa cif-, cip- tai vastaa-
vin toimituslausekkein ostettujen tavaroiden cif/cip-pisteen jälkeisis-
sä kuljetuksissa.

4.3 VAKUUTUKSEN ALKAMINEN

4.3.1 Vakuutus alkaa, ellei toisin ole sovittu, kunkin käsittely-yksi-
kön osalta aikaisintaan, kun sen lastaus kuljetusvälineen sivulta tähän 
kuljetusvälineeseen alkaa, edellyttäen, että lastaus tapahtuu

 – vakuutussopimuksessa tarkoitetulla paikka kun nalla sijaitse valla 
varastoimispaikalla

 – varsinaiseen kuljetukseen varattuun kuljetus välineeseen, ja 

 – varsinaisen kuljetuksen aloittamista varten.

4.3.2 Jos kuljetuksen aloittaminen lastauksen jälkeen viivästyy 
vakuutuksenottajasta riippumattomasta syystä, on vakuutus voi-
massa myös tällaisen viivästy misen aikana; ks. kohta 4.6.1.

4.3.3 Varsinaiseksi kuljetukseksi katsotaan myös kaikki se tavan-
omainen tavarankäsittely ja -siirto, joka tapahtuu vakuutuksen voi-
massa ollessa muualla kuin lähettäjän tai vastaanottajan varas tolla; ks. 
kohta 4.4.1.

4.4 VAKUUTUKSEN JATKUMINEN

4.4.1 Vakuutus jatkuu tavanomaisen kuljetuksen ajan kattaen 
tavanomaiset uudelleenlastauksen ja väli varas toinnin purkauksi neen 
ja lastauksineen.

4.4.2 Vakuutus on voimassa myös lastaus- tai purkaussataman alu-
eella tapahtuvan sellaisen proomu kuljetuksen tai proomuvarastoin-
nin aikana, joka tavanomaisena osana kuuluu merikuljetuk seen, kui-
tenkin enintään kahdeksan päivää tavaran lastaamisesta proomuun.

4.4.3 Tapauksissa, jolloin vakuutuksenottajasta, vakuutetusta tai 
heihin samastettavasta riippu mattomien olosuhteiden johdosta käy-
tetään muuta kuin tavanomaista reittiä tai suoritetaan muu kuin 
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tavanmukainen uudelleenlastaus tai sattuu viivytys yli koh dassa 
4.5.2 mainittujen aikarajoitusten, Lähi vakuutuksen vastuu käsittää 
lisämaksusta myös tällaisen vastuun laajentumisen.

Saatuaan tiedon lisävakuutusmaksua edellyttävästä olosuh-
teesta vakuutuksenottajan on viipymättä ilmoi tettava siitä 
Lähivakuutukselle. Jos hän sen laiminlyö, Lähivakuutus on vapaa 
kaikesta tämän olosuhteen aiheuttamasta vastuusta.

 4.5 VAKUUTUKSEN PÄÄTTYMINEN

4.5.1 Vakuutus päättyy,

 – kun tavara on saapunut vakuutuskirjassa maini tulle tai vakuu-
tussopimuksessa tarkoitetulle määräpaikalle ja siellä purettu varsi-
naiseen kulje tukseen käytetystä kuljetusvälineestä välittö mästi sen 
sivulle, tai

 – kun vakuutuksenottaja, vakuutettu tai heihin samastettava sitä 
ennen määräysvaltaansa käyt täen on ryhtynyt varastoi maan, lajit-
telemaan tai jakelemaan tavaraa, myynyt sen tai määrännyt sen 
kuljetettavaksi muulle kuin vakuutuskirjassa mainitulle tai vakuu-
tussopimuksessa tarkoitetulle määräpai kalle.

4.5.2 Vakuutus päättyy kuitenkin viimeistään

 – 60 päivän kuluttua sen päivän päättymisestä, jolloin vakuu tettu 
tavara on purettu meri-aluksesta tavaran lopullisessa purkaussa-
tamassa, tai 

 – 30 päivän kuluttua sen päivän päättymisestä, jolloin vakuu tettu 
tavara on purettu ilma-aluksesta määräpaikan lentoase malla, taik-
ka

 – kahdeksan päivän kuluttua sen päivän päätty misestä, jolloin 
vakuutettu tavara on purettu muusta kuljetusvälineestä kuin 

meri- tai ilma-aluksesta määräpaikalla sijaitsevalla tulli-, rau tatie- 
tai muulla tavara-asemalla.

4.6 KULJETUKSEN KESKEYTYMINEN

4.6.1 Milloin vakuutuksenottajan, vakuutetun tai heihin samas-
tettavan toimenpiteen tai laiminlyönnin johdosta

 – purkaussatamaan saapuneen tavaran edelleen kuljettaminen 
lopulliselle määräpaikalle viivästyy tai keskeytyy, tai 

 – tavara varastoidaan tai sitä säilytetään muualla kuin vakuu-
tuskirjassa mainitulla tai vakuutus sopimuksessa tarkoitetulla mää-
räpaikalla sijaitse vassa lopullisessa varastossa tai varasto paikassa, 

päättyy vakuutus tällaisen viivästyksen, keskeytyksen tai varastoin nin 
alkaessa.

4.6.2 Milloin tavara on purettu muualla kuin rahtisopimuksessa 
mainitulla lopullisella määräpaikalla sen johdosta, että rahtiso pimus 
on purkautunut vakuutuksenottajasta riippumattomasta syystä eikä 
vakuutuksenottaja, vakuutettu tai heihin samastettava ota tava-
raa vastaan tällaisella paikalla, jatkuu vakuutus erikseen sovittavin 
ehdoin ja lisämaksusta

 – kunnes tavara on myyty tällaisella paikalla, tai

 – kunnes vakuutuksenottaja on pyytänyt lakkaut tamaan vakuu-
tuksen, tai

 – mikäli tavara kuljetetaan edelleen joko purkau tuneessa rah-
tisopimuksessa mainitulle tai muulle sovitulle määräpaikalle, kun-
nes vakuutus kohdan 4.5 mukaan päättyy, 

edellyttäen, että vakuutuksenottaja on tästä olo suhteesta tiedon saa-
tuaan viipymättä ilmoittanut siitä Lähivakuutukselle, eikä vakuu-
tuksenottajan tai Lähivakuutuksen tietoon tuolloin ole tullut, että 
tavara olisi vahingoittunut.


