KULJETUSVAKUUTUS
Tuoteseloste
Voimassa 1.1.2019 alkaen

Kuljetusvakuutus turvaa yrityksesi kauppatavaran ja muun omaisuuden kuljetuksen
sekä kuljetusta vaativan tilapäisen varastoinnin ja näytteillä olon aikana.
Muistathan, että rahdinkuljettajan vastuuvakuutus
korvaa vahinkoja vain jos vaurio on rahdinkuljettajan
vastuulla ja silloinkin hyvin rajallisesti sovellettavan lain
tai yleissopimuksen puitteissa. Kuljetusvakuutuksella
varmistat nopean ja täyden korvauksen.

Vakuutus kattaa ulkoisen tekijän johdosta aiheutuvat
äkilliset ja ennalta-arvaamattomat vahingot valittuun
vahinkokohtaiseen vakuutusmäärään saakka valitulla
omavastuulla.

MITÄ VAKUUTUS
kattaa

Kuljetusvakuutus on valmis pakettituote, joka kattaa
yrityksesi kuljetettavalle omaisuudelle sattuvat vahingot
– kuljettaapa niitä yrityksesi itse tai rahdinkuljettaja.
Kuljetusvakuutuksen piiriin kuuluu yrityksesi
– ostama ja myymä kauppatavara,
– käyttöomaisuus
– näyttelyomaisuus
– kuljetuksen suorittamista varten nostettava ja
siirrettävä omaisuus
Kuljetusvakuutus kattaa tavaroiden kuljetusten aikaiset
vahingot ja/tai kustannukset, joiden syynä on liikennevahinko, palo, räjähdys tai salamanisku, murto, varkaus
tai ryöstö, kastuminen tai muu ulkoisen tekijän johdosta
aiheutuva äkillinen ja ennalta arvaamaton esinevahinko.

Kuljetusvakuutus kattaa myös vahingon, jonka syy on
vika tai toimintahäiriö varaston tai pakkausyksikön
lämpötilansäätölaitteessa ja tästä johtuva väärä säilytyslämpötila.

VIENTI/TUONTIETUUS

Kauppatavaran osalta toimituslauseke määrittelee riskin
siirtymisen myyjältä ostajalle. Ifin kuljetusvakuutus
kattaa kauppatavarasi myös, jos kauppakumppanisi
laiminlyö vastuullaan olevan kuljetuksen vakuutuksen tai
kauppakumppanisi vakuutusyhtiö hylkää korvauksen –
edellyttäen, että et missään vaiheessa paljasta vienti/
tuontietuuden olemassaoloa kauppakumppanillesi,
tämän vakuutusyhtiölle tai millekään muulle kolmannelle osapuolelle.

VOIMASSAOLO
KULJETUSVAKUUTUS

– alkaa, kun tavaraa aletaan ensimmäistä kertaa siirtää
varastointipaikalta välitöntä lastaamista varten kuljetuksen aloittamiseksi.
– jatkuu tavanomaisen kuljetuksen ajan, ja vakuutukseen sisältyy tavanomainen välivarastointi ja uudelleenlastaus.
– päättyy, kun tavara on purettu ajoneuvosta määränpäässä.
– on voimassa vakuutuskirjaan merkityllä maantieteellisellä alueella.
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Lue lisää

if.fi/yritys

MITÄ KULJETUSVAKUUTUS KORVAA
ja miten

Kuljetusvakuutus korvaa äkillisesti ja ennalta arvaamatta
sattuneita vahinkoja vakuutuskirjalla ilmoitettuun
vahinkokohtaiseen vakuutusmäärään saakka. Vahinkotapahtuman tulee olla todennettavissa: miten, missä,
milloin ja mitä tapahtui, mikä aiheutti vahingon. Suoranaisten omaisuusvahinkojen lisäksi korvataan kustannuksia, jotka aiheutuvat mm. vahingon torjumisesta.
Korvauksen määrä perustuu vahinkoa kärsineen omaisuuden arvoon tai hintaan. Kauppatavaran vakuutusarvon muodostavat kauppalaskun mukainen arvo kuljetuksen alkaessa ja vakuutetun vastuulla olevat kyseisen
tavaran kuljetuskustannukset. Jos vakuutus on ulkomaan
kuljetuksessa voimassa ostajan hyväksi, edellä mainittujen erien yhteismäärään lisätään 10 % kauppavoitto.

Muun kuin kauppatavaran vakuutusarvon muodostavat
tavaran markkina-arvo sillä paikalla ja sinä ajankohtana,
kun vakuutus alkaa, mukaan lukien vakuutetun vastuulla
olevat kuljetuskustannukset ja vakuutusmaksu. Käytetty
omaisuus korvataan ensisijaisesti korjauttamalla. Markkina-arvo perustuu samanlaisen tai käyttöominaisuudeltaan vastaavan tavaran arvoon. Tällöin otetaan huomioon
tavaran arvon aleneminen iän, käytön, käyttökelpoisuuden alenemisen tai muun vastaavan syyn johdosta.

ESIMERKKEJÄ

omavastuusta ja rajoituksista
OMAVASTUUT

Jokaiseen vahinkoon liittyy omavastuuosuus eli korvauksesta vähennettävä rahamäärä, joka jää sinun itsesi
maksettavaksi. Voit valita haluamasi omavastuun useista
vaihtoehdoista. Usein on taloudellisesti järkevää valita
suurempi omavastuu. Tällöin maksat pienemmät vahingot itse, ja me maksamme ne isommat, joissa taloudelliset menetykset ovat tuntuvia. Omavastuun suuruus vaikuttaa vakuutuksesi hintaan. Korvauksesta vähennetään
kaikissa tapauksissa vakuutuskirjalle merkitty euromääräinen omavastuu. Vientikuljetuksissa CIF- ja CIP-toimituslausekkein ei kuitenkaan sovelleta omavastuuta.
Käyttöomaisuuden murto- ja varkausvahingoissa peritään
lisäksi erityisomavastuu 25% korvattavan vahingon
määrästä, jollei tavara ollut suojattu murtohälyttimellä.

RAJOITUKSET

Vakuutusturvan ulkopuolelle on rajattu muun muassa:
– Välilliset kulut ja seurannaisvahingot
– Normaali hupeneminen, kuluminen ja naarmuuntuminen
– Vahinko, jonka on aiheuttanut se, että tavaraa ei ole
ennen kuljetuksen alkamista tarkoituksenmukaisesti
pakattu ja suojattu
– Viivästymisen aiheuttamat vahingot
– Vahingot
- rahalle tai arvopapereille,
- tupakka- tai alkoholituotteille,
- ennestään vahingoittuneille tavaroille,
- tavaran kuljetuspakkaukselle.
Kansilastina meriteitse kuljetettavan tavaran osalta
vakuutusturva ei kata kastumista eikä rikkoutumista.
Elävien eläimien kuljetusten osalta vakuutus kattaa vain
teurasarvon.

Kaikista vahingoista ei voi saada korvausta. Esimerkiksi
tahallisesti aiheutettuja tai odotettavissa olevia vahinkoja
ei korvata. Törkeä huolimattomuus ja alkoholin tai huumausaineiden vaikutus vahinkojen syntyyn sekä puutteet
ja virheellisyydet vahingon torjumisessa voivat estää korvaamisen tai rajoittaa sitä.
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PIDÄ HUOLTA KULJETUKSESTA
– suojeluohjeet

Kuljetusvakuutukseen liittyy myös suojeluohjeita, joita
noudattamalla voidaan ehkäistä vahinkojen syntymistä ja
pienentää vahinkoja. Suojeluohjeiden laiminlyönnistä
saattaa seurata korvauksen alentaminen tai epääminen.
Kuljetettava tavara on pakattava ja sidottava riittävästi
kuljetusta varten ja säilytettävä lukitussa tilassa. Nosto-,
siirto- ja kuljetuslaitteiden tulee olla kunnossa ja tarkoitettu tehtävää varten.
Omalla ajoneuvolla tavaraa kuljetettaessa ajoneuvon
virta-avain on poistettava ja ajoneuvo lukittava, kun ajoneuvolta poistutaan. Ajoneuvon on oltava vakuutuksenottajan valvonnassa tavaran purun ja lastauksen sekä
muiden lyhyiden pysähdysten ajan.

Varastoitaessa tavaraa pohja- tai kellarikerroksessa, tavara
on säilytettävä vähintään 10 cm lattiatason yläpuolella.
Varastokonttien ovet on lukittava luokan 4 riippulukolla.
Varastointipaikan palontorjuntalaitteiden ja palohälyttimien tulee olla asennettu ja hyvässä kunnossa.
Tutustu vakuutuksen mukana saamiisi tarkempiin
suojeluohjeisiin (ehtojen kappale 8) ja toimi niiden
mukaan. Huomaathan, että viranomaismääräykset ovat
osa suojeluohjetta, vaikka niitä ei toimitetakaan vakuutuskirjan mukana.

VAKUUTUS

on sopimus
Vakuutus perustuu vakuutussopimukseen. Sopimuksen
perusteella määräytyy vakuutusturvan laajuus ja omavastuu. Sopimuksen keskeinen sisältö kerrotaan vakuutuskirjassa.

VAKUUTUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN JA
SEN PÄÄTTYMINEN

VAKUUTUSMAKSU JA SEN MAKSAMINEN

Vakuutusyhtiö voi muuttaa vakuutusehtoja ja -maksuja
vakuutuskauden vaihtuessa vakuutusehdoissa kerrotuilla
edellytyksillä. Lisäksi vakuutusyhtiö voi tehdä niihin
muutoksia, jotka eivät vaikuta vakuutusturvasi keskeiseen
sisältöön. Muutoksista ilmoitamme sinulle etukäteen.

Vakuutuksen maksuun vaikuttavat vakuutuskohteesta
riippuen muun muassa
– vakuutuksenottajan toimiala, liikevaihto, toimipisteen
sijainti, vakuutus- ja vahinkohistoria
– kuljetusalue (ulkomaiden kuljetukset ovat vakuutusmaksuverottomia)
– vakuutusmäärä ja omavastuu
Vakuutus pysyy voimassa, kun vakuutusmaksu maksetaan
viimeistään eräpäivänä. Jos vakuutusmaksua ei ole
maksettu, If irtisanoo kaskovakuutuksen päättymään
14 vuorokauden kuluttua irtisanomisilmoituksen lähettämisestä.

Vakuutus on voimassa sovitun vakuutuskauden kerrallaan.

Vakuutuksesi voi päättyä:
– ennalta sovittuna ajankohtana
– kun ilmoitat siitä kirjallisesti yhtiöömme
– vakuutusyhtiön päätöksellä kesken vakuutuskauden,
jos vakuutusmaksua ei ole maksettu
– vakuutusyhtiön päätöksellä muissa vakuutusehdoissa
ja laeissa mainituissa tilanteissa

MUUTOKSENHAKU
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