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Tiekuljetusvakuutus
Tiekuljetusvakuutusta koskeva vakuutussopimus muodostuu va-
kuutuksenottajalle annettavan vakuutuskirjan ja siihen liittyvän 
laskelman sekä vakuutusehtojen sisältämistä tiedoista ja määrä-
yksistä.

Vakuutuskirjaan on merkitty tiedot vakuutuksenottajasta, vakuu-
tussopimukseen sisällytetyistä vakuutuksista, vakuutuksen koh-
teista, vakuutusmääristä ja omavastuista sekä muista sopimukseen 
vaikuttavista olennaisista tiedoista. Laskelmaan on merkitty tiedot 
vakuutusmaksuista.

Vakuutusehdoissa kerrotaan vakuutussopimukseen sovellettavat 
sopimusehdot. Vakuutusehdoissa on selostettu myös vakuutus-
sopimuslaista johtuvia säännöksiä vakuutuksen voimaantulosta, 
voimassaolosta ja päättymisestä sekä vakuutusmaksun maksami-
sesta. Lisäksi selostetaan tiedonantovelvollisuus eri tilanteissa sekä 
korvausmenettelyyn liittyvät asiat. 

1 YleiskuVaus

Tiekuljetusvakuutuksella voidaan vakuuttaa rahdinkuljettajan 
lain mukainen vahingonkorvausvelvollisuus, joka rahdinkuljetta-
jalla on voimassaolevan tiekuljetussopimuslain perusteella.

Vakuutuksesta korvataan näissä ehdoissa mainituin edellytyksin ja 
rajoituksin vakuutuskirjassa mainitulla ajoneuvolla suoritettavasta 
kuljetuksesta kuljetettavalle omaisuudelle aiheutuneet vahingot ja 
eräät ehdoissa mainitut muut kustannukset.

2 Vakuutuksen kohde

Vakuutuksen kohteena ovat muiden kuin rahdinkuljettajan omis-
tamat tavarat, joita rahdinkuljettaja kuljettaa rahakorvausta vas-
taan vakuutuskirjaan merkityllä ajoneuvolla. 

Vakuutuksen kohteena eivät ole: 
rahat, muut maksuvälineet tai arvopaperit  –
elävät eläimet –

3 Vakuutuksen Voimassaoloalue

Vakuutus on voimassa Suomessa ja Pohjoismaissa. Vakuutus kat-
taa rahdinkuljettajan vastuun tavaran kuljetettavaksi ottamisen ja 
luovuttamisen välisenä aikana.

4 korVattaVat Vakuutustapahtumat Ja 
niihin liittYVät raJoitukset

4.1 korvattavat vakuutustapahtumat

Vakuutus kattaa näissä ehdoissa määrätyin rajoituksin sen va-
hingonkorvausvelvollisuuden, jonka alaiseksi vakuutuksenottaja 
tiekuljetussopimuksesta (Tiekuljetussopimuslaki 1979/345) an-
netun lain perusteella voi kotimaisessa tai kansainvälisessä kulje-
tuksessa joutua ajoneuvolla korvausta vastaan tiellä tapahtuneen 
tavaran kuljettamisen yhteydessä tavaralle aiheutuneesta katoami-
sesta, vähentymisestä tai vahingoittumisesta taikka tavaran luovu-
tuksen viivästymisestä.

4.2 korvauspiirin ulkopuolelle jäävät vahinkotapahtumat

4.2.1 Tiekuljetusvakuutuksen laajennus
Tämä vakuutus ei kata sitä vastuun laajennusta, josta vakuutuk-
senottaja edellä mainitun lain 5, 33, 35.2 tai 48 §:n perusteella 
mahdollisesti on ottanut vastatakseen.

4.2.2 Ajoneuvon vartiointi
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on johtunut siitä, että ajo-
neuvo on jätetty vartioimatta tai ilman silmälläpitoa.

4.2.3 Ajoneuvon kuljettaminen huumaantuneena
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka johtuu siitä, että vakuutuk-
senottaja on itse kuljettanut tai hänen tietensä tai suostumuksellaan 
ajoneuvoa on kuljetettu kuljettajan ollessa alkoholin, muiden huu-
mausaineiden tai väärinkäyttämiensä lääkeaineiden vaikutuksen 
alaisena, ylirasittuneessa tilassa tai ilman viranomaisten antamaa 
asianmukaista ajokorttia.

4.2.4 Ylikuormitus tai määräysten vastainen kuormaustapa
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka johtuu 

ylikuormituksesta  –
määräysten vastaisesta kuormaustavasta  –
kuorman liian suuresta leveydestä tai pituudesta. –

4.2.5 Ajaminen yleisten teiden ulkopuolella
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka johtuu 

ajamisesta tiettömässä maastossa  –
tiellä, jolla ajaminen on vakuutuskirjassa mainitulla ajoneu- –
volla kielletty 
jäällä muualla kuin yleisellä talvitiellä  –
siirtymisestä vesistön yli lossilla, jonka virallinen kantavuus on  –
kuormatun auton bruttopainoa pienempi.

4.2.6 Asiakirjojen puutteellisuus 
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on johtunut siitä, että kul-
jetus-, tulli- tai muita asiakirjoja puuttuu, ne ovat vajavaiset tai 
epäasianmukaiset, ne katoavat tai niitä ei käytetä oikein taikka jos 
rahdinkuljettajan korvausvelvollisuus johtuu siitä, ettei vakuutuk-
senottaja ulkomaanliikenteessä käytettävässä rahtikirjassa ilmoita, 
että kuljetus on kansainvälisen CMR -sopimuksen alainen.

4.2.7 Kuorman suojaaminen
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on johtunut siitä, että tava-
rakuorma ei ollut kuljetuksen aikana asianmukaisesti suojattu.

4.2.8 Lämpötilan aiheuttamat vahingot
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on johtunut liian suuresta 
kuumuudesta tai kylmyydestä. 

Vakuutuksesta korvataan kuitenkin 
väärän lämpötilan aiheuttama vahinko silloin, kun vahin- –
ko on suoranainen seuraus liikenneonnettomuudesta, josta 
vakuutuksenottaja on vastuussa
tiekuljetussopimuslain mukainen vahingonkorvausvelvol- –
lisuus tavaralle silloin, kun vahinko on seurausta ajoneuvon 
jäähdytyskoneessa ilmenneestä äkillisestä ja ennalta arvaa-
mattomasta viasta. Edellytyksenä on, että 

tällaisesta vastuun laajennuksesta on erikseen sovittu  –
ja tehty merkintä vakuutuskirjaan 
kuljetusväline on kuljetettujen tuotteiden kuljetuk- –
seen sopiva ja että sen jäähdytyslaitteisto on kuljetuk-
sen alkaessa ollut asianmukaisessa kunnossa
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4.2.9 Sodan tai ydinvahingon aiheuttamat vahingot

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut sodasta, ka-
pinasta, vallankumouksesta, lakosta tai muusta sen kaltaisesta syystä 
taikka ydinvahingosta.

5 korVaussäännökset

5.1 korvauksen laajuus

5.1.1 Korvausvelvollisuuden yläraja
Korvauksen enimmäismäärä on tiekuljetussopimuslain 32 §:n mu-
kainen.

5.1.2 Omavastuu 
Vakuutuksenottajalla on jokaisessa vakuutustapahtumassa vakuutus-
kirjaan merkitty omavastuu vahingon määrästä. 

5.1.3 Arvonlisävero
Jos vakuutettu on arvonlisäverolain mukaan oikeutettu vähentä-
mään vahingon korjauskustannuksiin tai vahingoittuneen omai-
suuden jälleenhankintakustannuksiin sisältyvän veron, maksetaan 
korvaus kustannuksiin sisältyvän arvonlisäveron määrällä vähen-
nettynä.

Korvaus maksetaan arvonlisäveron määrällä vähennettynä myös 
silloin, kun vakuutetulla on arvonlisäverolain tai liikevaihtovero-
lain mukaan ollut oikeus vähentää tuhoutuneen tai menetetyn 
omaisuuden hankintahintaan sisältynyt vero.

6 eritYisiä määräYksiä

6.1 toimenpiteet vahinkotapahtuman satuttua

6.1.1 Vahingoittuneen tavaran vartiointivelvollisuus 
Vahingoittumisen johdosta tai muusta syystä matkan varrelle jää-
nyttä tavaraa ei saa jättää vartioimattomaksi.

6.1.2 Ilmoitusvelvollisuus poliisiviranomaiselle 
Jos kyseessä on liikenneonnettomuus, palo tai varkaus, on vakuu-
tuksenottajan tai hänen edustajansa tehtävä välittömästi ilmoitus 
sen paikkakunnan poliisiviranomaisille, jossa vahinko on tapah-
tunut.

6.2 korvauksen epääminen tai alentaminen 
 (katso myös Yleiset sopimusehdot, kohta 6.2)

Yleisistä sopimusehdoista poiketen suoritettavaa korvausta voi-
daan vähentää tai se kokonaan evätä, jos vakuutuksenottaja ei ole 
noudattanut ammattimaista autoliikennettä tai tavarankuljetusta 
koskevien lakien tai asetusten säännöksiä, taikka niiden nojalla 
annettuja määräyksiä.
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