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Tavarankuljetusvakuutus
Tavarankuljetusvakuutusta koskeva vakuutussopimus muodostuu 
vakuutuksenottajalle 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

Tavarankuljetusvakuutuksella voidaan vakuuttaa yritykselle kuu-
luva tavaranvastuu sen myymästä tai ostamasta kauppatavarasta. 

2 Vakuutuksen kohde

Vakuutuksen kohteena on yrityksen laillinen kauppatavara tai va-
kuutuksenottajan omistuksessa oleva muu laillinen omaisuus tai 
etuus, jota voidaan rahassa arvioida.

Tavarankuljetuspakkaukset ovat vakuutuksen kohteena vain, jos 
siitä on erikseen sovittu ja tehty merkintä vakuutuskirjaan. 

Vakuutuksen kohteena eivät ole
rahat, muut maksuvälineet tai arvopaperit –
jalometallit, jalometallikorut, helmet tai jalokivet  –
taideteokset  –
elävät eläimet  –
kasvit –

3 Vakuutuksen Voimassaoloalue Ja 
-aika

Vakuutus on voimassa Suomessa, ellei laajemmasta voimassaolo-
alueesta ole erikseen sovittu ja tehty merkintää vakuutuskirjaan.

Vakuutus on voimassa vakuutussopimuksessa määritellyn kulje-
tuksen kestäessä, ellei muusta ole erikseen sovittu ja tehty merkin-
tää vakuutuskirjaan. Vakuutus on voimassa sen hyväksi, jolla lain 
mukaan on oikeus korvaukseen ja joka, ellei hän ole vakuutuk-
senottaja, esittää asianmukaisesti siirretyn vakuutuskirjan.

Vakuutus ei ole voimassa välittömästi eikä välillisesti kuljetuksen suo-
rittajan tai muun sellaisen hyväksi, jonka haltuun tavara on uskottu 
tai joka suorittaa vakuutettuun kuljetukseen liittyviä tehtäviä. 

4 määRitelmiä

4.1 haveri

Haveri on näiden vakuutusehtojen mukaan tapahtuma, jossa
alus on kokonaan tuhoutunut, kadonnut, uponnut, kaatu- –

nut, törmännyt pohjaan, rantaan, toiseen alukseen, uivaan 
tai kiinteään esineeseen taikka alusta on kohdannut palo, 
räjähdys tai salamanisku
ilma-alus on kadonnut, syöksynyt alas, törmännyt toiseen  –
ilma-alukseen tai muuhun esineeseen, vahingoittunut 
noustessaan tai laskeutuessaan taikka ilma-alusta on koh-
dannut palo, räjähdys tai salamanisku

4.2 liikenneonnettomuus

Liikenneonnettomuus on näiden vakuutusehtojen mukaan ta-
pahtuma, jossa 

kuljetusväline on törmännyt toiseen kuljetusvälineeseen tai  –
muuhun esineeseen 
kuljetusväline on kaatunut tai suistunut raiteiltaan tai tieltä  –
kykenemättä palaamaan ajoväylälle 
kuljetusvälineen runko, pyörä, levypyörä, pyöränakseli tai  –
vastaava on murtunut tai katkennut 
kuljetusvälinettä on kohdannut palo, räjähdys tai salaman- –
isku. 

Näiden ehtojen mukaan liikenneonnettomuutena pidetään myös 
tapahtumaa, jossa tavara kuljetusvälineeseen lastattuna ollessaan 
on joutunut yhteentörmäykseen kuljetusvälineen ulkopuolella 
olevan esineen kanssa.

Vaunujen järjestelyssä tai kytkennässä syntynyt töytäisy taikka kulje-
tusvälineen jarrutus eivät ole liikenneonnettomuuksia.

4.3 kokonaishäviö

Kokonaishäviö on näiden vakuutusehtojen mukaan tapahtuma, 
jossa

tavara on vakuutuksen käsittämän tapahtuman johdosta  –
kokonaan kadonnut tai tuhoutunut taikka vahingoittunut 
siten, että sen alkuperäiset ominaisuudet ovat täysin hävin-
neet
tavara ei ole kuljetusvälineen katoamisen vuoksi tullut  –
perille

merikuljetuksessa 90 päivän kuluessa aluksen viimek- –
si tiedetystä lähtöpäivästä lukien
rautatie- ja maantiekuljetuksessa 30 päivän kuluessa  –
kuljetusmääräajan päättymisestä 
ilmakuljetuksessa 21 päivän kuluessa ilma-aluksen  –
viimeksi tiedetystä lähtöpäivästä lukien

kuljetusväline on hylätty eikä siinä ollutta tavaraa ole löy- –
detty edellä mainittujen määräaikojen kuluessa
tavara on joutunut tilaan, josta sitä ei ole voitu kohtuullisin  –
kustannuksin pelastaa 10 kuukauden kuluessa
tavara-aluksen kokonaishäviön tai kuntoonpanokelvotto- –
maksi julistamisen johdosta on saapunut hätäsatamaan tai 
muuhun siihen verrattavaan paikkaan eikä sitä kohtuulli-
sin kustannuksin ole voitu toimittaa sieltä edelleen 3 kuu-
kauden kuluessa saapumisesta tai mikäli alus on julistettu 
kuntoonpanokelvottomaksi vasta tavaran saavuttua, 3 kuu-
kauden kuluessa julistamisesta lukien. Jos tavaran edelleen-
kuljetuksen on estänyt tapahtuma, jota vakuutus ei kata, ei 
tästä johtunutta viivytystä lasketa mainittuun kolmen kuu-
kauden aikaan.

4.4 tulva

Epätavallisen korkea vesi meressä, järvessä, joessa tai kanavassa 
taikka padon murtuminen on aiheuttanut maa-alueen joutumi-
sen veden alle.
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4.5 kolli

Kolli on kuljetusta varten tavarasta muodostettu erillinen kä-
sittely-yksikkö. Lavan, konteinerin tai muun kuljetuksessa käy-
tettävän apuvälineen kuormaa pidetään kuitenkin kollina vain, 
mikäli se myös ilman tällaista apuvälinettä muodostaa erillisen 
käsittely-yksikön.

4.6 tavaravastuu

Tavaravastuu (vastuu tavarasta) on sillä kaupan osapuolella, joka 
kauppasopimukseen sovellettavien säännösten mukaan vastaa 
vahingonvaarasta. Muun kuin kaupan kohteena olevan tavaran 
kuljetuksessa tavaravastuu on tavaran omistajalla, ellei ennen kul-
jetuksen alkamista muuta ole sovittu.

Se seikka kumman kaupan osapuolen toimesta vakuutus on jär-
jestetty enempää kuin sekään, mitä kuljettajan tai jonkun muun 
vastuusta kuljetukseen liittyen on voimassa tai sovittu, ei vaikuta 
tavaravastuuseen.

4.7 Vakuutuksenottaja ja vakuutuksensaaja

Vakuutuksenottajalla tarkoitetaan näissä ehdoissa soveltuvin koh-
din myös vakuutuksensaajaa eli sitä, jonka hyväksi vakuutus on 
voimassa.

5 koRVattaVat Vakuutustapahtumat Ja 
niihin liittYVät RaJoitukset

5.1 turvatasot

Vakuutuksenottaja voi valita haluamansa turvatason seuraavista 
kolmesta vaihtoehdosta. Vakuutuksenantaja vastaa tavaralle sattu-
neista vahingoista sen mukaan kuin ennen kuljetuksen alkamista 
on sovittu

joko täysin ehdoin –
haveriehdoin  –
haveriehdoin lisättynä nimetyillä vahingonvaaroilla  –

Vakuutus kattaa jäljempänä mainittavien korvausehtojen lisäksi 
myös sattuneen tai välittömästi uhkaavan korvattavan vahingon 
torjumisesta tai rajoittamisesta aiheutuneet kohtuulliset kustan-
nukset.

Vakuutuksenottajan valitsemasta turvatasosta riippumatta sovel-
letaan jäljempänä mainittuja rajoituksia. 

5.1.1 Täysin ehdoin
Vakuutuksesta korvataan vahinko, joka voi kohdata tavaraa va-
kuutetun kuljetuksen aikana. 

5.1.2 Haveriehdoin
Vakuutuksesta korvataan vahinko, joka välittömästi aiheutuu va-
kuutetulle omaisuudelle kohdissa 5.1.2.1 – 5.1.2.5 luetelluista 
vakuutustapahtumista:

5.1.2.1 Haveri, liikenneonnettomuus tai kuljetuksen viivästy-
minen
Vakuutuksesta korvataan vahinko, joka välittömästi aiheutuu 

haverista  –
liikenneonnettomuudesta  –
kuljetuksen viivästymisestä vähintään kolmella kuukaudella  –
sen vuoksi, että kuljetusvälinettä vakuutetun tavaran olles-

sa siihen lastattuna on kohdannut liikenneonnettomuus, 
haveri tai tapahtuma, joka käsitellään yhteisenä haverina 
riippumatta siitä, kuuluuko tämä tapahtuma kohdassa 4.1 
määriteltyyn haveriin vai ei. 

5.1.2.2 Palo, räjähdys, salamanisku
Vakuutuksesta korvataan vahinko, jonka tavaralle on välittömästi 
aiheuttanut sitä kohdannut 

palo  –
räjähdys  –
salamanisku  –
maan tai lumen vyöry  –
tulva –

5.1.2.3 Lastaus- tai purkaustoimenpiteen aiheuttama vahinko
Vakuutuksesta korvataan vahinko, joka välittömästi aiheutuu 
lastaustoimenpiteen, uudelleenlastaus- tai purkaustoimenpiteen 
välittömästi aiheuttamasta kollin kokonaishäviöstä.

5.1.2.4 Tavaran mereen huuhtoutuminen
Vakuutuksesta korvataan vahinko, joka välittömästi aiheutuu ko-
nossementtiin tai vastaavaan asiakirjaan ruumalastiksi merkityn, 
mutta vakuutuksenottajan tietämättä kannelle lastatun tavaran 
mereen heittämisestä tai mereen huuhtoutumisesta.

5.1.2.5 Yhteisen haverin osallistumismaksu
Vakuutuksesta korvataan yhteisen haverin osallistumismaksu.

5.1.3 Haveriehdoin lisättynä nimetyillä vahingonvaaroilla
Vakuutuksesta korvataan vahinko, 

joka korvataan kohdan 5.1.2 perusteella  –
yhden tai useamman kohdissa 5.1.3.1 – 5.1.3.3 mainituista  –
vahingonvaaroista myös milloin ne eivät ole välitön seura-
us ”haveriehdon” käsittämästä tapahtumasta ja edellyttäen, 
että niiden sisällyttämisestä vakuutukseen on lisämaksusta 
sovittu.

5.1.3.1 Varkaus, lämmön- ja kosteuden vaihtelut ym.
Vakuutuksesta korvataan vahinko, jonka on aiheuttanut

varkaus  –
päällyksen rikkoutumisesta aiheutunut vaje tai vuoto  –
särkyminen  –
ruoste  –
sade  –
lastitilan hiestyminen  –
jäähdytyslaitteiden käyttöhäiriö  –
kansilastina vakuutetun tavaran mereen heittäminen tai  –
mereen huuhtoutuminen
maa- tai ilmakuljetusvälineen väkivaltainen haltuunotto  –
ellei tätä kohdan 5.2.7 mukaan lueta sotavaaraan kuuluvak-
si

Naarmuuntuminen, hankautuminen tai muu näihin verrattava 
pinnan vaurioituminen korvataan ainoastaan, mikäli se on välittö-
mästi aiheutunut korvattavasta särkymisestä. Särkymisellä tarkoi-
tetaan vahinkoa, joka on johtunut siitä, että vakuutettu esine on 
iskusta, töytäyksestä, tärinästä tai muusta sen kaltaisesta ulkoisesta 
vaikutuksesta murtunut, vääntynyt, lommoutunut, säröytynyt tai 
muuten vastaavasti vaurioitunut.

5.1.3.2 Tuhoeläimet
Vahinko, jonka ovat aiheuttaneet vakuutetun kuljetuksen aikana 
lastiin päässeet rotat, koit tai muut tuhoeläimet.

Tavarankuljetusvakuutus
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5.1.3.3 Muu vahinko
Mikä tahansa muu kohdan 5.1.1 mukaan korvattava vahinko, 
joka ei kuulu kohdissa 5.1.3.1 ja 5.1.3.2 mainittuihin vahingon-
vaaroihin.

Vakuutuksenottaja vastaa itse kaikista niistä vahingonvaaroista, joita 
tämän ehdon mukaan ei ole sovittu vakuutukseen sisällytettäväksi.

5.2 Vakuutustapahtumiin liittyvät rajoitukset (koskevat 
kaikkia turvatasoja)

5.2.1 Vahingonkorvausvelvollisuus kolmannelle henkilölle
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoja, jotka aiheutuvat kolmannelle 
henkilölle. 

5.2.2 Vahingoittuneen tavaran poistaminen tai hävittäminen
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu vahingoittuneen 
tavaran poistamisesta tai hävittämisestä.

5.2.3 Puutteellinen suojaus
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka johtuu siitä, ettei tavaraa 
ole tarkoituksenmukaisesti pakattu, suojattu ja varustettu kestämään 
tavanomaista rasitusta tavaran vahinkoalttius sekä kuljetus-, käsitte-
ly- ja varastoimisolosuhteet huomioon otettuina.

5.2.4 Aineen oma ominaisuus
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka johtuu kuljetettavan ta-
varan 

normaalista hupenemisesta –
itsestään kuumentumisesta tai syttymisestä –
mädäntymisestä –
haihtumisesta –
lämpötilasta tai sen muutoksesta –
ilman lämpötilasta tai kosteuspitoisuuden vaihtelusta –
ilman tai valon kanssa kosketukseen joutumisesta  –
muusta tavaran omasta turmeltumisominaisuudesta,  – ellei 
vahinko ole välittömästi aiheutunut haveriehdon (kohta 
5.1.2) käsittämästä tapahtumasta tai sen aiheuttamasta vii-
västymisestä, eikä erityistapauksessa muusta ole sovittu

5.2.5 Siviili- ja sotilasviranomaisten toimenpiteet
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka johtuu 

tavaran takavarikoinnista  –
pidättämisestä  –
pakkotilauksesta  –
menetetyksi julistamisesta (konfiskaatio)  –
viipymisestä karanteenissa  –
muista siviili- tai sotilasviranomaisten toimenpiteistä –

5.2.6 Sodan tai siihen rinnastettavan tapahtuman aiheuttama 
vahinko
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jonka syynä on 

sota, sisällissota tai tapahtumat, jotka näiden lisäksi lue- –
taan vakuutusta merkittäessä yleisesti voimassa olleiden 
Merivakuutusyhtiöiden Yhdistyksen hyväksymien tavaran 
sotavakuutusehtojen mukaan sotavaaraan kuuluviksi (tässä 
kohdassa mainittu vastuu kuuluu erillisen sotavakuutuksen 
piiriin)
lakko, työsulku, kansalaislevottomuudet, rosvoaminen tai  –
sabotaasi (eräät edellä mainituista syistä johtuneet vahingot 
kuuluvat erillisen lakkovakuutuksen piiriin)

5.2.7 Ydinvahingon aiheuttamat vahingot
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut ydinvahin-
gosta.

Jos vakuutus on merkitty ”täysin ehdoin” tai jos asiasta erityisesti 
on sovittu, korvataan sellainen tavaralle kansainvälisessä kulje-
tuksessa sattunut vahinko, jonka on aiheuttanut ydinreaktorissa 
sattunut vahinko tai radioaktiivisten aineiden vaikutus sen jäl-
keen kun tavara on lastattu siihen kuljetusvälineeseen, jolla se on 
tarkoitettu kuljetettavaksi siitä maasta, josta vakuutettu kuljetus 
alkaa, mutta ennen kuin se on purettu siitä kuljetusvälineestä, 
jolla se on saapunut määrämaahan. Kotimaisessa kuljetuksessa 
tällainen vahinko korvataan vain siinä tapauksessa, ettei voida 
osoittaa korvausvelvolliseksi laissa tarkoitettua vastuussa olevaa 
koti- tai ulkomaista ydinaineen haltijaa.

6 koRVaussäännökset

6.1 korvattavan vahingon määrän laskeminen

6.1.1 Vakuutusmäärä
Vakuutusmäärä määritellään tavaralajeittain ja sen tulee vastata 
tavaran vakuutusarvoa. 

6.1.2 Vakuutusarvo
Vakuutusarvo on pääsääntöisesti tavaran kauppalaskun arvo. Va-
kuutettaessa kuljetuspakkaukset, lisätään niiden arvo vakuutus-
määrään.

6.1.2.1 Kauppatavara
Kauppatavaran vakuutusarvo on 

tavaran kauppalaskun mukainen arvo sillä paikalla ja sinä  –
ajankohtana, jolloin vakuutus alkaa, siihen lisättynä

tavaranomistajan vastuulla olevat kuljetuskulut ja –
mikäli vakuutus vahinkohetkellä on voimassa ostajan  –
hyväksi, 10 %:n kauppavoitto laskettuna edellä mai-
nittujen kahden erän yhteismäärästä sekä
vakuutusmaksu laskettuna edellä mainittujen erien  –
yhteismäärästä

Vakuutusarvo voi olla myös muu kuin edellä mainittu, jos siitä on 
etukäteen sovittu ja tehty merkintä vakuutuskirjaan.

6.1.2.2 Muu kuin kauppatavara
Muun kuin kauppatavaran vakuutusarvo on tavaran 

markkina-arvo sillä paikalla ja sinä ajankohtana, jolloin  –
vakuutus alkaa siihen lisättynä 
tavaranomistajan vastuulla olevat kuljetuskulut ja  –
vakuutusmaksu. –

Vakuutusarvo voi olla myös muu kuin edellä mainittu, jos siitä on 
etukäteen sovittu ja tehty merkintä vakuutuskirjaan.

6.1.2.3 Sovittu vakuutusarvo (katso myös Yleiset sopimusehdot, 
kohta 11)
Sovittu vakuutusarvo on molempia osapuolia sitova, ellei vakuu-
tuksenantaja näytä, että sen mukaan laskettu korvaus olisi merkit-
tävästi suurempi kuin vahingon kattamiseksi tarvitaan.

6.1.2.4 Erinäiset kulut
Vakuutusarvoon voidaan erikseen sopimalla sisällyttää 

uudelleenlastauskulut  –
rahti, joka ei ole tavaranomistajan vastuulla  –
tulli  –
kulut määräpaikkaan. –
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6.2 korvauksen laajuus

6.2.1 Suoranainen esinevahinko
Vakuutuksesta korvataan vakuutustapahtumasta vakuutuksen 
kohteena olevalle kuormalle aiheutunut suoranainen esinevahin-
ko. 

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

6.2.2 Kansilasti
Kansilastin tai avonaiseen kuljetusvälineeseen lastatun tavaran 
osalta vakuutus on voimassa vain ”haveriehdon” mukaan ellei 
toisin ole sovittu.

6.2.3 Jatko- tai palautuskuljetukset, käytetyt ja vahingoittuneet 
tavarat
Jos vakuutettu kuljetus on aikaisemman kuljetuksen jatkoa tai se 
käsittää palautustavaroita taikka käytettyjä tai vahingoittuneita 
tavaroita, 

ja vakuutuksenottaja ei ole ilmoittanut tästä ennen kulje- –
tuksen alkamista
eikä vakuutuksenantaja ollut eikä sen pitänytkään olla tie- –
toinen oikeista olosuhteista,
korvataan vahinko ainoastaan, jos vakuutuksenottaja näyt- –
tää, että hänen ilmoittamatta jättämällään olosuhteella ei 
ollut merkitystä vahingon sattumiseen tai sen laajuuteen.

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

6.2.5 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.

6.3 korvauksen suoritustavat

6.3.1 Kokonaishäviö
Kokonaishäviön sattuessa maksetaan korvauksena vakuutusarvon 
mukainen määrä, alivakuutustapauksessa kuitenkin vain vakuutus-
määrä (katso  myös Yleiset sopimusehdot, kohta 11.2). 

6.3.2 Osavahinkoa korvattaessa noudatetaan seuraavia määrä-
yksiä

6.3.2.1 Vahingoittuneen esineen korjaaminen
Jos vahingoittunut esine voidaan saattaa vahinkoa edeltäneeseen 
tai sitä vastaavaan kuntoon suorittamalla korjaus tai panemalla va-
hingoittuneen tilalle uusi tai alkuperäistä vastaava osa, korvataan 
vain tästä johtunut kustannus.

Korjauskustannusten lisäystä, joka on vakuutuksenottajan valitse-
man, tavanomaisesta poikkeavan korjaustavan tai sellaiseen liittyvän 
menettelyn aiheuttama, ei korvata.

6.3.2.2 Normaali hupeneminen
Laskettaessa korvausta vajeesta tai vuodosta vähennetään sovittu 
tai kauppatavan mukainen tavanomaista hupenemista vastaava 
määrä.

6.3.2.3 Arvon määritys
Mikäli vahingoittunutta tavaraa ei ole voitu korjata, määrätään 
tavaran arvon vähentyminen 

sopimuspuolten yhteisellä katsastuksella  –
jos jompikumpi osapuoli sitä vaatii, julkisella katsastuksella  –
kuten merilaissa on säädetty  
ellei arvon vähentymistä voida julkisella katsastuksella mää- –
rätä, myymällä tavara 
Jos vakuutuksenantaja niin vaatii, on myyminen toimitet- –
tava julkisella huutokaupalla.  

Arvon vähentyminen ilmaistaan prosentteina vahingoittumat-
toman tavaran markkina-arvosta, joksi luetaan bruttomarkkina-
arvo (rahti, tulli ym. kulut mukaan luettuna) Korvaus on yhtä 
monta prosenttia vakuutusarvosta tai vakuutusmäärästä, jos tämä 
on vakuutusarvoa pienempi.

6.3.2.4 Menettely vahingoittuneen ja vahingoittumattoman ta-
varan osalta
Vakuutuksenottajan tulee, milloin kokonaan korvatusta tavarasta 
voidaan olettaa jääneen jäljelle jotain jolla on arvoa, ilmoittaa tästä 
vakuutuksenantajalle, jotta tämä niin halutessaan voisi käyttää oi-
keuttaan määrätä tavarasta. Tämä koskee myös tapausta, milloin 
tavarasta jokin osa on korvattu kokonaan.

6.4 siirretty vakuutuskirja

Vakuutuksenantajalla on oikeus vastuusta vapautuen suorittaa 
korvaus sille, joka esittää asianmukaisesti siirretyn vakuutuskirjan. 
Jos korvaus on lopullinen, vakuutuksenantajalla on oikeus saada 
takaisin antamansa vakuutuskirja.

7 eRitYisiä määRäYksiä

7.1 Vakuutuksen voimassaolo yksittäisen kuljetuksen 
osalta

7.1.1 Vakuutuksen alkaminen
Vakuutus alkaa kunkin kollin osalta aikaisintaan, kun sen lastaus 
kuljetusvälineen sivulta tähän kuljetusvälineeseen alkaa edellyttä-
en, että lastaus tapahtuu

vakuutussopimuksessa tarkoitetulla paikkakunnalla sijait- –
sevalla varastoimispaikalla
varsinaiseen kuljetukseen varattuun kuljetusvälineeseen –
varsinaisen kuljetuksen aloittamista varten –

Lisäksi edellytetään, että kohdassa 3 mainitut yleiset edellytykset 
ovat olemassa eikä niistä muuta johdu.

7.1.2 Vakuutuksen voimassaolo
Vakuutus on voimassa

tavanomaisen kuljetuksen ajan  –
tavanomaisten uudelleenlastausten ja välivarastointien  –
aikana 
purkauksien ja lastauksien aikana  –
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lastaus- tai purkaussataman alueella tapahtuvan sellaisen  –
proomukuljetuksen tai proomuvarastoinnin aikana, joka 
tavanomaisena osana kuuluu merikuljetukseen, kuitenkin 
enintään 8 päivää tavaran lastaamisesta proomuun

7.1.3 Vakuutuksen päättyminen

7.1.3.1 Vakuutuksen päättyminen normaalitilanteissa
Vakuutus päättyy,

kun tavara on saapunut vakuutussopimuksessa mainitul- –
la määräpaikalla sijaitsevalle varastoimispaikalle ja purettu 
varsinaiseen kuljetukseen käytetystä kuljetusvälineestä välittö-
mästi sen sivulle 
kun vakuutuksenottaja sitä ennen määräysvaltaansa käyttäen  –
on ryhtynyt varastoimaan, lajittelemaan tai jakelemaan tava-
raa, myynyt sen taikka määrännyt sen kuljetettavaksi muulle 
kuin vakuutussopimuksessa mainitulle määräpaikalle
muista vakuutusehdoissa mainituissa tapauksissa sen mukai- –
sesti, kuin niissä sanotaan.

7.1.3.2 Vakuutus päättyy kuitenkin viimeistään
60 päivän kuluttua sen päivän päättymisestä, jolloin vakuu- –
tettu tavara on purettu merialuksesta tavaran lopullisessa pur-
kaussatamassa tai
30 päivän kuluttua sen päivän päättymisestä, jolloin vakuu- –
tettu tavara on purettu ilma-aluksesta määräpaikan lentoase-
malle taikka
8 päivän kuluttua sen päivän päättymisestä, jolloin vakuutet- –
tu tavara on purettu muusta kuljetusvälineestä kuin meri- tai 
ilma-aluksesta määräpaikalla sijaitsevalla tulli-, rautatie- tai 
muulla tavara-asemalla.

7.2 kuljetuksen keskeytyminen

Jos kuljetuksen aloittaminen lastauksen jälkeen viivästyy vakuu-
tuksenottajasta riippumattomasta syystä, on vakuutus voimassa 
myös tällaisen viivästymisen aikana. 

7.2.1 Vakuutuksen päättyminen vakuutuksenottajan toimenpi-
teen tai laiminlyönnin johdosta
Milloin vakuutuksenottajan toimenpiteen tai laiminlyönnin johdos-
ta

purkaussatamaan saapuneen tavaran edelleen kuljettaminen  –
lopulliselle määräpaikalle viivästyy tai keskeytyy taikka
tavara varastoidaan tai sitä säilytetään muualla kuin vakuu- –
tussopimuksessa mainitulla määräpaikalla sijaitsevassa lopul-
lisessa varastossa tai varastopaikalla,
päättyy vakuutus tällaisen toimenpiteen tai laiminlyönnin  –
tapahtuessa.

7.2.2 Vakuutuksen jatkuminen lisämaksusta erityisen sopimuk-
sen johdosta 
Mikäli tavara joudutaan purkamaan muualla kuin rahtisopimuk-
sessa mainitulla lopullisella määräpaikalla sen johdosta, että 

rahtisopimus on purkautunut vakuutuksenottajasta riippu- –
mattomasta syystä
eikä vakuutuksenottaja ota tavaraa vastaan tällaisella pai- –
kalla, 
jatkuu vakuutus sovittavilla ehdoilla ja lisämaksusta.  –

Vakuutuksen jatkumisen edellytyksenä on, että  vakuutuksenottaja 
on tästä olosuhteesta tiedon saatuaan viipymättä ilmoittanut siitä 
vakuutuksenantajalle

Vakuutus jatkuu siihen asti, kunnes
tavara on myyty tällaisella paikalla –
vakuutuksenottaja on pyytänyt lakkauttamaan vakuutuk- –
sen
mikäli tavara kuljetetaan edelleen joko purkautuneessa rah- –
tisopimuksessa mainitulle tai muulle sovitulle määräpaikal-
le 
vakuutus kohdan 7.1.3 mukaan päättyy –

7.2.3 Ylimääräiset kuljetuskustannukset (katso myös Yleiset so-
pimusehdot, kohta 6.2)
Vakuutuksesta korvataan vakuutuksenantajan ohjeiden mukaises-
ta kuljettamisesta aiheutuneet ylimääräiset kuljetuskustannukset 
määräpaikalle, jos

tavara on purettu ennen määräpaikkaa haverin tai liikenne- –
onnettomuuden johdosta taikka
tavara on purettu sellaisen tapahtuman johdosta, jota käsi- –
tellään yhteisenä haverina, 
ja tavaran edelleen toimittamisen viivästyminen muodostaa  –
ilmeisen vahingoittumisvaaran tavaralle. 

7.2.4 Vakuutuksen jatkaminen kuljetuksen keskeytymisen tai 
varastoinnin ajaksi
Vakuutuksen jatkamisesta kuljetuksen keskeytymisen tai varas-
toinnin ajaksi voidaan erikseen ja lisämaksusta sopia ennen va-
kuutuksen päättymistä.

7.3 Vakuutuksenottajasta riippumattomat olosuhteet

Tapauksissa, jolloin vakuutuksenottajasta riippumattomien olo-
suhteiden johdosta käytetään muuta kuin tavanomaista reittiä 
tai muu kuin tavanmukainen uudelleenlastaus tapahtuu taikka 
sattuu viivytys yli kohdassa 7.1.3.2 mainittujen aikarajoitusten, 
käsittää vakuutuksenantajan vastuu lisämaksusta myös tällaisen 
vastuun laajentumisen.

Saatuaan tiedon lisävakuutusmaksua edellyttävästä olosuhteesta 
vakuutuksenottajan on siitä heti ilmoitettava vakuutuksenanta-
jalle. Jos hän sen laiminlyö, vakuutuksenantaja on vapaa kaikesta 
tämän olosuhteen aiheuttamasta vastuusta.

7.4 toimenpiteet vahingon tapahduttua

7.4.1 Ilmoittamisvelvollisuus (katso myös Yleiset sopimusehdot, 
kohta 10.1)
Vakuutuksenottajan tulee viipymättä

ilmoittaa tapahtumasta vakuutuksenantajalle tai tämän  –
haveriasiamiehelle
tehdä kirjallinen huomautus vahingosta kuljettajalle tai  –
hänen edustajalleen ennen tavaran vastaanotetuksi kuittaa-
mista ottaen huomioon kuljetusehtojen tätä asiaa koskevat 
määräajat tai, jollei vahinko heti ole todettavissa, niin pian 
kuin vahinko havaitaan 
ryhtyä muihin tarpeellisiin toimenpiteisiin turvatakseen  –
vakuutuksenantajalle oikeuden korvauksen suorittamisen 
jälkeen vaatia vahingonkorvausta siltä, joka on tai jonka 
voidaan olettaa olevan vahingon aiheuttajana korvausvel-
vollinen

7.4.2 Vahingon torjumis- ja rajoittamisvelvollisuus (katso myös 
Yleiset sopimusehdot, kohta 6.2)
Vakuutuksenottajan tulee lisäksi

tarvittaessa keskeyttää tavaran purkaminen pakkauksesta  –
vahingontarkastusta varten vahingon syntyyn ja laatuun 
vaikuttaneiden tekijöiden selvittämiseksi 
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ryhtyä olosuhteiden vaatimiin toimenpiteisiin vahingon  –
torjumiseksi tai rajoittamiseksi ottaen myös huomioon, 
että vahingoittunut tavara ei pääse aiheuttamaan vahinkoa 
lähetyksen vahingoittumattomalle osalle. Näistä toimen-
piteistä aiheutuneet kohtuulliset kulut korvataan, vaikka 
vakuutusmäärä tämän johdosta ylitettäisiinkin
huolehtia vahingoittuneesta tavarasta siksi kunnes vakuu- –
tuksenantajalla on tilaisuus tarkastaa se tai kunnes muusta 
sovitaan

noudattaa vakuutuksenantajan tai tämän haveriasiamiehen  –
vahingon johdosta antamia ohjeita.

7.4.3 Tavaran vastaanottovelvoite
Tavaran vahingoittuneisuus sinänsä ei oikeuta vakuutuksenottajaa 
kieltäytymään tavaran vastaanottamisesta.
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