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Ahtausvastuu

korvattavat vahingot

Korvattavalla vahinkotapahtumalla tarkoitetaan sitä vahingon-
korvausvelvollisuutta, jonka alaiseksi vakuutuksenottaja voi 
joutua ahtaus- ja terminaalipitäjäntoiminnassa. Tämä vahingon-
korvausvelvollisuus perustuu voimassa oleviin Satamaoperaat-
torit ry:n Yleisiin satamaoperointiehtoihin. Vakuutus kattaa ne 
vahingot, joissa vakuutuksenottaja on toimeksiannon yhteydessä 
sopinut sitovasti toimeksiantajan kanssa Satamaoperaattorit ry:n 
Yleisten satamaoperointiehtojen noudattamisesta. Mikäli näin  
ei ole sovittu, vakuutuksesta maksetaan korvaus kuitenkin enin-
tään Satamaoperaattorit ry:n Yleisiin satamaoperointiehtoihin 
perustuen. 

Vakuutuksesta korvataan vahingot käsiteltävänä tai varastoitava-
na olevalle omaisuudelle tai työn kohteena olevalle alukselle tai 
muulle ajoneuvolle lastaamisen tai lastin purun yhteydessä.

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoja muulle omaisuudelle.

suoranaisen vahingonkorvausvelvollisuuden lisäksi korvataan

•	 oikeudenkäyntikulut, jos vahinkotapahtuman korvauskysymys 
joutuu oikeuden käsiteltäväksi; vakuutusyhtiö hoitaa oikeu-
denkäynnin ja maksaa korvausmäärälle tuomitun tai sovitun 
koron

•	 kohtuulliset kustannukset, jotka aiheutuvat sattuneen tai 
 välittömästi uhkaavan vahingon rajoittamisesta tai torjumises-
ta. Vahingon torjumis- ja pelastamiskustannuksia ovat kustan-
nukset, jotka aiheutuvat siitä, että käsiteltävä tavara on välit-
tömässä vaarassa vaurioitua tai tuhoutua ja välittömän vaaran 
välttämiseksi tavaraa mm. vartioidaan, siirretään, uudelleen 
kuormataan tai kuljetetaan lähimpään varastointipaikkaan.

Nämä kustannukset korvataan vaikka korvauksen enimmäismäärä 
ylitettäisiin.

rajoitukset

Vakuutusturva ei korvaa:

•	 varastoitavalle tavaralle sattuneita palovahinkoja eikä vesi-
johtojärjestelmien tai muiden järjestelmien vuotovahinkoja

•	 varastoinnissa vahinkoa, joka aiheutuu varkaudesta, katoami-
sesta tai häviämisestä silloin, kun vahinkotapahtumaa ei voida 
yksilöidä tai tavaran katoaminen tai häviäminen todetaan vasta 
inventaarin yhteydessä

•	 vahinkoa, joka aiheutuu vakuutuksenottajalle itselleen tai 
 samaan kuljetusvastuuvakuutukseen sisällytetylle yritykselle

•	 vastuun laajennusta, jonka vakuutuksenottaja on eri sopimuk-
sella ottanut kantaakseen

•	 vahinkoa, joka kohdistuu rahaan tai arvopapereihin

•	 vaarallisten aineiden lähettäjänä toimimiseen perustuvaa 
vastuuta

•	 panttioikeuden tai pidätysoikeuden käytöstä johtuvaa 
 vahingonkorvausvelvollisuutta

•	 vahinkoa, joka johtuu siitä, että tavara on jätetty vartioimatta. 
Vartioinnilla tarkoitetaan sitä, että alue, jolle tavara on jätetty, 
on suljettu ja ympärivuorokauden varioitu

•	 vahinkoa, joka johtuu siitä, että tavaraa ei ole asianmukaisesti 
peitetty kuljetuksen tai ulkovarastoinnin aikana

•	 alkoholi- ja tupakkatuotteiden kuljetuksissa tulleja, veroja eikä 
muita vastaavia maksuja.
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