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ERITYISEHTOJEN SOVELTAMINEN

601 Muutto

Tavarankuljetusvakuutuksen Erityisehtoja 2018 KU 06 (600 - 631)
sovelletaan Tavarankuljetusvakuutuksen vakuutusehtojen 2018
KU 05 ja Tavarankuljetusvakuutuksen kansainvälisten vakuutusehtojen 2018 KU 07 yhteydessä, jos erityisehdon voimassaolosta
on erikseen sovittu ja tehty merkintä vakuutuskirjaan tai -sopimukseen.

1. Vakuutuksen kohteena ovat vakuutusehdoista poiketen myös
taideteokset, arvokokoelmat, arvosoittimet ja muut arvoesineet
5.000 euroon esineeltä, kuitenkin enintään 20.000 euroon vakuutustapahtumalta ja vakuutuskaudelta. Vakuutuksen kohteena
eivät kuitenkaan ole rahat, arvopaperit, jalometallit ja -kivet tai
niistä valmistetut korut.

Vakuutus on voimassa vakuutuskirjaan tai -sopimukseen merkityn vakuutusturvan laajuisena.

2. Vakuutus alkaa ja päättyy seuraavasti

Näitä vakuutusehtoja käytetään yritysten ja elinkeinonharjoittajien Suomessa, ulkomailta Suomeen tai Suomesta ulkomaille,
ulkomaiden sisällä ja ulkomaiden välillä tapahtuvien kuljetusten
vakuuttamiseen.

600 Näyttely ja taidenäyttely

●●

Vakuutus alkaa kunkin kollin osalta, kun sen siirtäminen kiinteistöstä varsinaiseen kuljetukseen varattuun kuljetusvälineeseen alkaa kuljetuksen välitöntä aloittamista varten.

●●

Vakuutus jatkuu tavanomaisen kuljetuksen ajan, tavanomaiset
uudelleenlastaus ja välivarastointi purkauksineen ja lastauksineen mukaan luettuina.

●●

Vakuutus päättyy, kun kolli on saapunut määräpaikalle ja kolli
on siirretty varsinaiseen kuljetukseen käytetystä kuljetusvälineestä kiinteistöön.

1. Vakuutus alkaa ja päättyy seuraavasti
Vakuutus alkaa, kun vakuutuksen kohdetta aletaan ensimmäisen kerran siirtää, pakata tai muutoin valmistelemaan kuljetuksen välitöntä aloittamista varten

3. Ellei muusta ole sovittu, vakuutus ei kata vahinkoa, menetystä
tai kustannusta, joka on aiheutunut

●●

Vakuutus jatkuu tavanomaisen kuljetuksen ajan, tavanomaiset
uudelleenlastaus ja välivarastointi purkauksineen ja lastauksineen mukaan luettuina.

3.1 tavaran pakkaamisesta tai tavaran irrottamisesta tai purkamisesta asennuspaikalla tai sen kiinnittämisestä tai asentamisesta
asennuspaikalle.

●●

Vakuutus on voimassa myös näyttelyn ja siihen liittyvän välivarastoinnin aikana.

●●

Vakuutus päättyy, kun vakuutuksen kohde on asetettu määräpaikkaan välittömästi kuljetuksen jälkeen.

●●

3.2 naarmuuntumisesta tai hankaantumisesta, ellei niiden voida
osoittaa aiheutuneen vakuutuksen kattamasta tapahtumasta.
3.3 siitä, että muuttotavarat eivät ole olleet vartioinnin tai silmälläpidon alaisena kuljetuksessa tai lastaus- ja purkaustilanteissa.

2. Ellei muusta ole sovittu, vakuutus ei kata näyttelyn aikana vahinkoa, menetystä tai kustannusta, jonka on aiheuttanut

3.4 varkaudesta, katoamisesta tai häviämisestä, silloin kun varkaustapahtumaa ei voida yksilöidä tai tavaran katoaminen tai häviäminen todetaan vasta inventaarin yhteydessä.

2.1 tavaran esittely tai käyttäminen tarkoitukseensa
2.2 naarmuuntuminen, hankaantuminen, likaantuminen, repeytyminen tai kuluminen, ellei niiden voida osoittaa aiheutuneen
vakuutuksen kattamasta tapahtumasta

602 Käytetty omaisuus
Vakuutus kattaa perusturvan KU05 kohta 4 lisäksi särkymisen,
joka on aiheutunut vakuutuksen kohteena olevan tavaran putoamisesta tai kaatumisesta lastauksen tai purkauksen aikana.

2.3 se, että näyttelytavarat eivät ole olleet vartioinnin tai silmälläpidon alaisena näyttelytilassa tai lastaus- ja purkaustilanteissa

603 Elävät eläimet

2.4 varkausvahinko, kun kokoelmia, taide- ja antiikkiesineitä, jalometalleja, helmiä, jalokiviä, koruja ja muita vastaavia arvoesineitä ei ole säilytetty lukituissa vitriineissä, esittelykaapeissa tai
muissa vastaavissa turvasäilytystiloissa

Vakuutus kattaa perusturvan KU05 kohta 4 lisäksi vahingot, jotka
aiheutuvat

2.5 omaisuuden unohtaminen tai kadottaminen
2.6 varkaus, katoaminen tai häviäminen, silloin kun varkaustapahtumaa ei voida yksilöidä tai tavaran katoaminen tai häviäminen todetaan vasta inventaarin yhteydessä.
3. Vakuutus kattaa näyttelyn aikana ainoastaan perusturvan
(KU05 kohta 4) mukaiset vakuutustapahtumat, mikäli näyttely
pidetään ulkotiloissa.
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●●

tapaturmaisesta vammautumisesta

●●

vammautumisen aiheuttamasta kuolemasta tai jos eläin joudutaan lopettamaan syystä, jonka on aiheuttanut tapaturmainen
vammautuminen

●●

katoamisesta,

●●

varastamisesta.

Vakuutusmäärän lisäksi korvataan kohtuulliset eläinlääkärikulut,
kuitenkin enintään 20 %:a eläimen vakuutusarvosta.

tarkastukset tuontimaan viranomaiset hyväksyvät.

604 Rajoitettu särkyminen

Korvausta ei suoriteta tavaroista, jotka lähetetään vientimaasta
sen jälkeen kun tuontimaassa on astunut voimaan näitä tavaroita
koskeva tuontikielto. Niiden tavaraerien osalta, jotka on laivattu
ennen tuontikiellon voimaanastumista, korvataan tämän erityisehdon mukaan ainoastaan ne kustannukset, jotka syntyvät tavaran takaisinkuljetuksesta toiseen määrämaahan. Tällainen korvaus
maksetaan kuitenkin ainoastaan jos tuontikiellon on asettanut
edellä mainittu tarkastusviranomainen.

Tarkastuskertomus on esitettävä korvausta haettaessa.

Vakuutus kattaa perusturvan KU05 kohta 4 lisäksi särkymisen ja
tuhoutumisen, joka on aiheutunut vakuutuksen kohteena olevan
tavaran putoamisesta, kaatumisesta tai kolhaisusta ulkopuoliseen
esineeseen tai esteeseen.

605 Ilkivalta
Vakuutus kattaa perusturvan KU05 kohta 4 lisäksi vahingon, jonka on aiheuttanut muun kuin vakuutuksenottajan tai vakuutetun
tahallinen vahingonteko.

612 Tavaran hylkäys

606 Likaantuminen

Vakuutus kattaa lisäksi menetykset, jotka johtuvat siitä, että tavaran tarkastusviranomaiset kieltävät tavaran maahantuonnin ja
määräävät sen hävitettäväksi tai palautettavaksi.

Vakuutus kattaa perusturvan KU05 kohta 4 lisäksi vahingon, jonka on aiheuttanut

Tavaran vakuutusarvo on
●●

kuljetusvälineestä tai lastinkantajasta peräisin oleva epäpuhtaus

tavaran kauppalaskun mukainen arvo sillä paikalla, jossa vakuutus alkaa

●●

eläinten aiheuttama epäpuhtaus

vakuutetun vastuulla olevat kuljetuskustannukset ja

●●

vakuutusmaksu laskettuna edellä mainittujen erien yhteismäärästä

●●

muusta lastista irronnut epäpuhtaus

●●
●●
●●

kuljetusvälineeseen tai lastinkantajaan tunkeutunut epäpuhtaus.

607 Kontaminaatio

Kauppavoittoa ei voida vakuuttaa.

Vakuutus kattaa perusturvan KU05 kohta 4 lisäksi vahingon, jonka on aiheuttanut irtolastina (bulk) kuljetettavan tavaran sekoittuminen (kontaminaatio).

Korvauksen saamisen edellytyksenä on, että tavaraerän on ennen
vakuutuksen alkamista tarkastanut joko tuontimaan määräysten
mukainen julkinen elintarvikealan tarkastusviranomainen tai alkuperämaan sellainen tarkastusviranomainen, jonka suorittamat
tarkastukset tuontimaan viranomaiset hyväksyvät.

Vakuutuksen voimassaolon edellytyksenä on, että tavara on tarkastettu ennen lastausta ja purkauksen jälkeen vakuutusyhtiön tai
kansainvälisesti hyväksytyn virallisen tavarantarkastajan toimesta.

Tarkastuskertomus on esitettävä korvausta haettaessa.
Korvausta ei suoriteta tavaroista, jotka lähetetään vientimaasta
sen jälkeen kun tuontimaassa on astunut voimaan näitä tavaroita
koskeva tuontikielto. Niiden tavaraerien osalta, jotka on laivattu
ennen tuontikiellon voimaanastumista, korvataan tämän erityisehdon mukaan ainoastaan ne kustannukset, jotka syntyvät tavaran takaisinkuljetuksesta toiseen määrämaahan. Tällainen korvaus
maksetaan kuitenkin ainoastaan jos tuontikiellon on asettanut
edellä mainittu tarkastusviranomainen.

608 Hikoilu (kondenssivesi)
Vakuutus kattaa lisäksi vahingon, joka on aiheutunut tavaralle
kastumisesta kuljetusvälineen lastitilassa tai lastinkantajassa hikoilun tai kosteuden (kondenssivesi) tiivistymisen seurauksena.

609 Sade
Vakuutus kattaa lisäksi vahingon, jonka tavaralle on aiheuttanut
lumi- tai vesisade tai rakeet.

613 Hiili

Vakuutuksen voimassaolon edellytyksenä on, että tavara on tarkoituksenmukaisesti pakattu ja suojattu kastumisvahinkojen varalta tavaran vahinkoalttius sekä kuljetus-, käsittely- ja varastoimisolosuhteet huomioon ottaen.

Vakuutus kattaa lisäksi vahingon tai menetyksen, joka aiheutuu
räjähdyksestä, tulipalosta tai kuumenemisesta, joka on aiheutunut tavaran itsestään syttymisestä tai sen omasta ominaisuudesta.
Vakuutus on voimassa myös sellaisen proomukuljetuksen tai
proomuvarastoinnin aikana, joka tavanomaisena osana kuuluu
merikuljetukseen, kuitenkin enintään 30 päivää tavaran lastaamisesta proomuun.

610 Syöpyminen (korroosio)
Vakuutus kattaa perusturvan KU05 kohta 4 lisäksi vahingon, jonka
on aiheutunut tavaralle ruoste tai muu syöpyminen (korroosio).

Vakuutus päättyy kuitenkin viimeistään

Vakuutuksen voimassaolon edellytyksenä on, että tavara on tarkoituksenmukaisesti pakattu ja suojattu tavaran vahinkoalttius sekä
kuljetus-, käsittely- ja varastoimisolosuhteet huomioon ottaen.

611 Salmonella
Vakuutus kattaa perusturvan KU05 kohta 4 lisäksi vahingon, menetykset tai kustannukset, jotka johtuvat siitä, että tavaran tarkastusviranomaiset kieltävät salmonellatartunnan perusteella tavaran
maahantuonnin, määräävät sen hävitettäväksi tai palautettavaksi.

●●

30 päivän kuluttua sen päivän päättymisestä, jolloin vakuutettu tavara on purettu merialuksesta tavaran lopullisessa purkaussatamassa tai

●●

8 päivän kuluttua sen päivän päättymisestä, jolloin vakuutettu
tavara on purettu muusta kuljetusvälineestä kuin merialuksesta määräpaikalla sijaitsevalla tulli-, rautatie- tai muulla tavaraasemalla.

Vakuutus kattaa yhteishaverina käsiteltävän vahingon seurauksena puretuksi joutuneen lastin tai sen osan tilalle laivatun, vastaavanlaatuisen ja -määräisen tavaran. Tästä toimenpiteestä johtuva lisäkustannus tai tavaraan kohdistunut vahinko käsitellään
vakuutustapahtumana ja yhteishaverissa hyvitettävänä kulueränä.

Jos viranomaiset hyväksyvät tavaran maahantuonnin sillä edellytyksellä, että tavara kunnostetaan kuumentamalla tai desinfioimalla, vakuutus kattaa näistä toimenpiteistä aiheutuneet kohtuulliset kustannukset.

Omavastuu

Korvauksen saamisen edellytyksenä on, että tavaraerän on ennen
vakuutuksen alkamista tarkastanut joko tuontimaan määräysten
mukainen julkinen elintarvikealan tarkastusviranomainen tai alkuperämaan sellainen tarkastusviranomainen, jonka suorittamat

Vakuutusehtojen kattamissa vakuutustapahtumissa vakuutuksenottajalla on 3 % omavastuu kuljetuserän kokonaisvakuutusmää2

rästä. Perusturvan tai vastaavan laajennetun ICC (C)- ehdon kattamissa vakuutustapahtumissa ei ole omavastuuta.

●●

614 Itsestään syttyminen

●●

Vakuutus kattaa lisäksi vahingon tai menetyksen, joka on aiheutunut tavaran itsestään syttymisestä.

tavaran purkaminen varsinaisesta kuljetusvälineestä tai lastinkantajasta alkaa ja jatkuu siihen asti kunnes tavara on siirretty
säilytys- tai asennuspaikalleen tai
tavara siirretään säilytys- tai asennuspaikaltaan muualle kuin
kuljetusvälineeseen tai lastinkantajaan yrityksen toimipisteen
alueella.

619 Hävittäminen tai puhdistaminen

Vakuutus alkaa, kun tavara on lastattu kuljetusvälineeseen tai
lastinkantajaan. Vakuutus jatkuu tavanomaisen kuljetuksen ajan
kattaen tavanomaiset uudelleenlastaukset ja välivarastoinnit purkauksineen ja lastauksineen.

Vakuutus kattaa lisäksi kustannukset, jotka ovat aiheutuneet
●● vahingoittuneen tavaran poiskuljettamisesta tai hävittämisestä
●● kuljetusvälineen tai lastinkantajan puhdistamisesta
●● sellaisen väliaikaisen varastointipaikan puhdistamisesta, jonne
tavara on purettu ennen vakuutuksen päättymistä

Vakuutus päättyy, kun tavara on saapunut vakuutussopimuksessa
tarkoitetulle määräpaikalle ja siellä purettu varsinaiseen kuljetukseen käytetystä kuljetusvälineestä tai lastinkantajasta.

Korvauksen edellytyksenä on, että
●● vakuutuksenottaja tai vakuutettu joutuu lain mukaan näistä
kustannuksista vastaamaan ja niitä ei korvata mistään muusta
vakuutuksesta
●● vahinko on aiheutunut vakuutuksen kattamasta vakuutustapahtumasta.

Vakuutus ei kata vahinkoa, joka aiheutuu tavaran lämpötilan kohoamisesta kuljetuksen aikana.

615 Kuljetusvälineen tai lastinkantajan katoaminen
Vakuutus kattaa lisäksi vahingon, joka on aiheutunut koko kuljetusvälineen tai lastinkantajan katoamisesta kuljetuksen aikana.
Katoamisella tarkoitetaan sitä, ettei tavara ole vakuutuksen käsittämän tapahtuman johdosta tullut vakuutussopimuksessa tarkoitetulle määräpaikalle eikä sen olinpaikasta ole tietoa tai tavaran
olinpaikkaa ei voida kohtuullisessa ajassa selvittää.

Ellei muusta ole erikseen sovittu, korvauksen enimmäismäärä on
50.000 euroa vakuutustapahtumalta ja -kaudelta.

Kuljetusväline tai lastinkantaja ei ole vakuutuksen käsittämän tapahtuman seurauksena tullut perille 60 päivän kuluessa vakuutetun kuljetuksen sovitusta tai arvioidusta päättymisajankohdasta
eikä sen olinpaikasta ole tietoa.

Vakuutus kattaa lisäksi kustannukset, jotka ovat aiheutuneet vakuutuksenottajalle tai vakuutetulle siitä, että
●● vakuutuksenottaja tai vakuutettu joutuu lain mukaan vastaamaan tulleista, veroista tai vastaavista muista viranomaisten
määräämistä maksuista ja niitä ei korvata mistään muusta vakuutuksesta
●● vahinko on aiheutunut vakuutuksen kattamasta vakuutustapahtumasta.

620 Verot ja veroluonteiset maksut

616 Hinaus maakuljetuksessa
Vakuutus kattaa lisäksi vahingon, joka aiheutuu hinattavalle vakuutuksen kohteena olevalle tavaralle sen kaatumisesta, putoamisesta tai suistumisesta tieltä sekä törmäämisestä ulkopuolella
olevaan esineeseen tai esteeseen.

Ellei muusta ole erikseen sovittu, korvauksen enimmäismäärä on
50.000 euroa vakuutustapahtumalta ja -kaudelta.

617 Hinaus merikuljetuksessa

621 Ylimääräiset kulut

Vakuutus kattaa lisäksi lastauksen ja purkauksen aikana särkymisen ja tuhoutumisen, joka on aiheutunut hinattavalle vakuutuksen
kohteena olevan tavaralle putoamisesta, kaatumisesta, törmäämisestä tai kolhaisusta ulkopuoliseen esineeseen tai esteeseen.

Vakuutus kattaa lisäksi ylimääräiset rahti- tai muut kuljetukseen
liittyvät kulut lähetyksen alkuperäiseen määräpaikkaan toimittamisen jouduttamiseksi, jotka aiheutuvat
●● kuljetusvälinettä kohdanneesta onnettomuudesta tai rikkoutumisesta
●● kuljetusvälineen sota- tai lakkovakuutuksesta korvattavasta vakuutustapahtumasta
●● yhteishaverista
●● merionnettomuuden pelastusoperaatioon osallistumisesta.

Vakuutus kattaa lisäksi tavaran pelastamisesta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset.
Vakuutuksen voimassaolon edellytyksenä on, että hinaukseen
käytetty alus on viranomaisten hyväksymä ja katsastettu ja sen
koneteho on riittävä turvallisen hinauksen suorittamiseen. Kuljetukseen käytetyn aluksen on oltava katsastettu ja sen kantavuuden sekä vakavuuden on oltava vakuutuksen kohteena olevan
tavaran painoon ja kokoon nähden riittävä.

Ellei muusta ole erikseen sovittu, korvauksen enimmäismäärä on
50.000 euroa vakuutustapahtumalta ja -kaudelta.

Vakuutuksen voimassaolo edellyttää, ettei tuulen nopeus ennen
kuljetuksen alkamista ylitä 10 m/s ja aallon korkeus 1.5 metriä.

622 Aluksen isps-huolintakululauseke JC 2004/050b
04/11/04

Vakuutuksenottajan tulee lisäksi noudattaa lastin kiinnitys-, vahvistus- ja hinaussuunnitelmaa sekä vakuutusyhtiön muita erikseen määräämiä suojeluohjeita.

Käytetään ainoastaan yhdessä Aluksen ja Satamarakenteiden
ISPS- lausekkeen kanssa.
Vakuutusta laajennetaan korvaamaan vakuutuksenottajalle enintään vakuutettua matkaa varten sovittuun vakuutusmäärään
saakka mahdolliset ylimääräiset kulut, joita saattaa asianmukaisesti ja kohtuudella aiheutua vakuutuksen kohdetta purettaessa,
varastoitaessa ja toimitettaessa siihen määräpaikkaan, johon se
on tällä vakuutuksella vakuutettu, ja jotka aiheutuvat siitä, että
lasti puretaan aluksesta, joka on takavarikoitu tai pidätetty tai
käännytetty toiseen satamaan tai paikkaan (muuhun kuin tarkoitettuun määräpaikkaan), johon matka päättyy sen vuoksi, ettei
aluksella ole vuoden 1974 SOLAS- yleissopimuksessa vaadittua
ISPS- säännöstön mukaista todistusta.

618 Haalaus ja nosto
Vakuutus kattaa lisäksi särkymisen ja tuhoutumisen, joka on aiheutunut vakuutuksen kohteena olevan tavaran putoamisesta, kaatumisesta tai kolhaisusta ulkopuoliseen esineeseen tai esteeseen.
Vakuutus on voimassa siitä hetkestä, kun
●● tavaran lastaaminen säilytys- tai asennuspaikalta varsinaiseen
kuljetukseen varattuun kuljetusvälineeseen tai lastinkantajaan
kuljetuksen välitöntä aloittamista varten alkaa ja jatkuu siihen
asti kunnes tavara on siirretty kuljetusvälineeseen tai lastinkantajaan tai
3

623 Korjauskustannukset

627 Vienti- / tuontietuus

Vakuutus kattaa lisäksi ylimääräiset korjauskustannukset, jotka
aiheutuvat

Vakuutus on Tavarankuljetusvakuutuksen yleisten vakuutusehtojen 2018 KU 05 kohta 16 tai Tavarankuljetusvakuutuksen kansainvälisten vakuutusehtojen 2018 KU 07 sopimusehtojen kohdasta
CC 13 poiketen voimassa silloin kun

●●

vahingon tai vaurion poikkeavasta korjaustavasta tai -menetelmästä

●●

ylimääräisistä rahti- tai muista tavaran korjaamisen jouduttamiseen liittyvistä kustannuksista

●●

testaamis-, mittaamis-, koekäyttö- tai asennuskustannuksista
vahingon toteamiseksi ja toimivuuden varmistamiseksi.

●●

riski tavaran vahingoittumisesta on muulla kaupan osapuolella kuin vakuutuksenottajalla ja kaupan toinen osapuoli ei ole
merkinnyt tavaran kuljetusvakuutusta

●●

kaupan toisen osapuolen vakuutusyhtiö kieltäytyy korvaamasta vahinkoa, vaikka vakuutustapahtuma kuuluu vakuutussopimuksen korvauspiiriin ja sen seurauksena vakuutuksenottaja
ei saa kauppahintaa tai sen osaa kaupan kohteena olevasta
tavarasta

●●

kaupan toinen osapuoli laiminlyö velvollisuutensa merkitä
tavaran kuljetusvakuutuksen Incoterms tai muun vastaavan
toimituslausekkeen tai kauppasopimukseen sisältyvän vakuuttamisvelvoitteen osalta.

Ellei muusta ole erikseen sovittu, korvauksen enimmäismäärä on
50.000 euroa vakuutustapahtumalta ja -kaudelta.

624 Valuutta
Vakuutus kattaa lisäksi menetyksen, joka aiheutuu valuuttakurssin muutoksesta johtuvasta tavaran arvon alenemisesta korvaussuorituksen maksamisajankohtana verrattuna tavaran kauppalaskun arvoon vakuutuksen alkamishetkellä.

Tämän vienti-/ tuontietuusehdon tai minkä tahansa siihen liittyvän etuuden tai korvausoikeuden siirtäminen kolmannen osapuolen hyväksi vapauttaa vakuutusyhtiön kaikesta vastuusta.

Ellei muusta ole erikseen sovittu, korvauksen enimmäismäärä on
50.000 euroa vakuutustapahtumalta ja -kaudelta.

Vakuutusyhtiölle siirtyy vakuutuksenottajan oikeudet ostajaa tai
myyjää tai muita kolmansia osapuolia kohtaan, kun vakuutusyhtiö on suorittanut korvauksen vahingosta.

625 Markkina-arvo
Vakuutus kattaa lisäksi menetyksen, joka aiheutuu tavaran kansainvälisissä raaka-ainepörsseissä julkisesti noteerattujen tavaroiden markkinahintojen muutoksesta johtuvasta tavaran arvon alenemisesta korvaussuorituksen maksamisajankohtana verrattuna
tavaran kauppalaskun arvoon vakuutuksen alkamishetkellä.

Tätä erityisehtoa ei saa saattaa kaupan toisen osapuolen tietoon.
Tätä vakuutusta ei saa pitää monivakuutuksena.

628 Vakuutuskirjasitoumus

Ellei muusta ole erikseen sovittu, korvauksen enimmäismäärä on
50.000 euroa vakuutustapahtumalta ja -kaudelta.

Vakuutuksenottaja sitoutuu vaadittaessa maksamaan vakuutusyhtiölle välittömästi ne vakuutuskorvaukset, jotka vakuutusyhtiö on
joutunut suorittamaan vahingon kärsineelle tai muulle vakuutuskorvaukseen oikeutetulle sen johdosta, että

626 Myöhästyminen
Vakuutus kattaa lisäksi tavaran perille toimittamisen myöhästymisestä aiheutuneen tavaran arvonalennuksen tai kokonaan tuhoutumisen edellyttäen että,
●●

tavaran perille toimittaminen on myöhästynyt sovitusta luovutusajankohdasta vähintään 14 vuorokautta ja

●●

vakuutus on ollut voimassa koko kuljetuksen ajan

●●

myöhästyminen on aiheutunut voimassaolevan vakuutuksen
kattamasta tapahtumasta tai myöhästyminen aiheutuu rahdinkuljettajan tai muun kolmannen osapuolen antamista riittämättömistä tai harhaanjohtavista ohjeista tai määräyksistä

●●

kuljetusväline on rikkoutunut tai vahingoittunut niin, että tavaran kuljetus vastaanottajalle on viivästynyt

●●

tavaroiden kuljetus satamien, vesiväylien, teiden, lento- tai
rautatieasemien, terminaalien tai vastaavien liikennepaikkojen
kautta on estynyt niiden tuhoutumisen, sulkemisen tai saartamisen vuoksi

●●

menetys ei ole yhteydessä aikaisempaan vakuutustapahtumaan, josta vakuutusyhtiö ei vastaa.

●●

vakuutusyhtiö on laatinut vakuutuksenottajan nimenomaisesta pyynnöstä vakuutuskirjan, joka poikkeaa vakuutussopimuksen ehdoista ja määräyksistä tai

●●

vakuutuksenottaja, jonka vakuutusyhtiö on valtuuttanut itse
laatimaan vakuutuskirjoja on laatinut vakuutuskirjan, joka
poikkeaa vakuutussopimuksen ehdoista ja määräyksistä.

Vakuutuksenottaja on lisäksi velvollinen korvaamaan vakuutusyhtiölle vahingosta, sen käsittelystä ja korvaamisesta tai epäämisestä aiheutuneet kustannukset ja menetykset.
Ellei vakuutuksenottaja ole kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa vakuutuksenantajan esittämästä kirjallisesta maksuvaatimuksesta lukien täyttänyt tämän sitoumuksen mukaista maksuvelvollisuuttaan, lasketaan vaadituille määrille viivästyskorkoa
voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

629 Vakuutuskirjamaksu
Mikäli vakuutusyhtiö laatii vakuutuksenottajan pyynnöstä erillisen vakuutuskirjan tai - todistuksen (Marine Insurance Policy/
Certificate), vakuutusyhtiö veloittaa 70 euroa jokaisesta laaditusta
asiakirjasta.

OP Vakuutus Oy, Gebhardinaukio 1 00013 OP, kotipaikka Helsinki, päätoimiala vakuutustoiminta. Yhtiö on merkitty kaupparekisteriin, Y-tunnus 1458359-3
A-Vakuutus Oy, Gebhardinaukio 1 00510 Helsinki, kotipaikka Helsinki, päätoimiala vakuutustoiminta. Yhtiö on merkitty kaupparekisteriin, Y-tunnus 1715947-2.
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