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Näiden ehtojen alkuperäinen versio on englanninkielinen. Ehdot on 
käännetty suomen ja ruotsin kielelle. Jos eri kieliversiot ovat keske-
nään ristiriidassa, noudatetaan ensi sijassa englanninkielistä versiota. 

1. Johdanto
1.1 Tämä vakuutus korvaa tulonmenetyksen, joka aiheutuu 
vakuutetun aluksen myöhästymisestä näiden ehtojen ja  
vakuutuskirjassa esitettyjen ehtojen mukaisesti.
1.2 Vakuutus tulonmenetyksen varalta myönnetään vuodeksi 
kerrallaan ja korvaa tulonmenetyksen jäljempänä esitettyjen 
vakuutettujen riskien seurauksena. 
1.3 Korvauksen suuruus myöhästymisjakson ajalta lasketaan 
käyttämällä laskentaperusteena päiväkorvausta.
1.4 Korvattavien päivien määrä (jokaista tapahtumaa ja alusta 
kohden) on myös määritetty vakuutuskirjassa. Enimmäiskorva
uksen suuruus lasketaan kertomalla korvattavien päivien määrä 
päiväkorvauksella ja vähentämällä siitä kulloinkin sovellettava 
omavastuu.
1.5 Vakuutus korvaa vain omavastuuajan päättymisen jälkeistä 
tulonmenetystä. Omavastuuajan pituus päivinä on määritetty 
(jokaista tapahtumaa ja alusta kohden) vakuutuskirjassa.

2. Päiväkorvaus
Alus on vakuutettu vakuutuskirjassa ilmoitettuun päiväkorvaukseen.

3. Vakuutetut riskit
3.1 Vakuutetulla on tässä kohdassa esitettyjen ehtojen mukai
sesti oikeus vaatia ja saada korvaus tälle aiheutuvasta tulon
menetyksestä, joka johtuu vakuutetun aluksen myöhästymisestä 
seuraavien riskien seurauksena:

A. vakuutetun aluksen yhteentörmäys toisen aluksen 
kanssa, muu törmääminen tai osuminen kiinteään tai 
kelluvaan esineeseen, joka ei ole toinen alus, tai tahaton 
karilleajo, tai 

B. vakuutetulla aluksella olevan henkilön sairastuminen, 
loukkaantuminen tai kuolema tai vakuutetun aluksen 
välittömästi aiheuttama sairaus, henkilövahinko tai  
kuolemantapaus, tai

C. salakuljetettujen tavaroiden, mukaan lukien huumaus
aineiden, aseiden, sotatarvikkeiden, alkoholin, tupakan 
tai arvometallien löytyminen vakuutetulta alukselta tai  
aluksen tarkastaminen salakuljetusepäilyn perusteella, 
jos kolmas osapuoli tai päällikkö, päällystö tai miehistö 
on kätkenyt sellaiset salakuljetetut tavarat (jos sala
kuljetettuja tavaroita löytyy) sellaisella tavalla, jota 

vakuutetun ei voida kohtuudella katsoa voineen estää 
edellyttäen, että vakuutettu on noudattanut kaikkien 
sovellettavien lakien ja sääntöjen asettamia vaatimuksia 
sekä kaikin tavoin koko ajan toiminut yhteistyössä laitonta 
kauppaa vastaan toimivien asianomaisten virastojen 
kanssa kaikissa maissa, joiden välillä alus liikennöi, tai

D. vakuutetun aluksen pidätys sen päästön tai väitetyn 
päästön johdosta satamassa tai paikassa, jossa päästö 
sattui tai sen väitetään sattuneen, tai

E. osa tai kaikki vakuutetun aluksen päällystöstä ja/tai 
miehistöstä hylkäävät aluksen, tai

F. toimivaltaisen viranomaisen toimet (lukuun ottamatta 
satamavaltion tai vakuutetun aluksen lippuvaltion meren
kulkuviranomaisten toimia tai toimia, jotka liittyvät 
tavallisiin oikeusprosesseihin, vakuutetun aluksen lastin 
virheelliseen kuvaukseen tai selvitykseen toimivaltaiselle 
viranomaiselle, mukaan lukien tulliviranomaiset, tai 
sakkojen, sanktioiden tai taloudellisten seuraamusten 
maksamatta jättämiseen) vakuutettua alusta tai vakuu
tetun aluksen päällikköä, päällystöä tai miehistöä vastaan 
seuraavista syistä:
1. rikos tai väitetty rikos vakuutetulla aluksella edellyt

täen kuitenkin, että rikos ei liity satamavaltiotarkas
tuksia koskevassa yhteistyöpöytäkirjassa tarkoitetun 
”asianomaisen asiakirjan” rikkomiseen, tai

2. kohdassa 3.1 A–F määritetty tapahtuma, johon liittyy 
joku muu alus, jonka vakuutettu omistaa ja/tai jota 
se hallitsee edunsaajana ja/tai jota se operoi, tai 

3. vakuutetun aluksen varastosta (mutta ei vakuutetun 
aluksen lastista) toimitetaan virheellinen kuvaus tai 
selvitys toimivaltaisille viranomaisille, mukaan lukien 
tulliviranomaiset, tai

G. salamatkustajien löytyminen alukselta, pakolaisten 
pelastaminen tai vakuutetun aluksen osallistuminen 
ihmishengen pelastamiseen merellä, tai

H. vakuutetun aluksen päällikön, päällystön, miehistön ja/
tai matkustajien määrääminen karanteeniin toimivaltaisen 
viranomaisen määräyksellä, tai

I. tulipalo tai räjähdys vakuutetulla aluksella.
3.2 Vakuutettu, joka on vakuutetun aluksen omistaja, ei ole  
näiden vakuutusehtojen perusteella oikeutettu korvaukseen, 
mikäli ja siinä määrin kuin:

A. vakuutettu on oikeutettu saamaan rahtia, lisäseisonta
korvausta (demurrage) ja/tai vahingonkorvausta  
sellaisesta myöhästymisestä rahtaussopimuksen tai 
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muun vakuutetun aluksen käyttöä koskevan sopimuksen 
mukaisesti tai niiden rikkomuksen perusteella.  
Jos vakuutettu on oikeutettu saamaan vain osan  
sopimuksenmukaisesta rahdista, lisäseisontakorvauksesta 
ja/tai vahingonkorvauksesta minkä tahansa myöhäs
tymisen tai sen osan ajalta, vakuutettu ei ole näiden 
vakuutusehtojen mukaisesti oikeutettu korvaukseen 
sellaisen myöhästymisen tai sen osan ajalta sitä vastaa
vasta päiväkorvauksen osasta. Vakuutettu on kuitenkin 
oikeutettu päiväkorvauksen jäljellä olevaan osaan, tai

B. vakuutettu olisi voinut kohtuulliseksi katsottavalla tavalla 
välttää vakuutetun aluksen myöhästymisen tai lyhentää  
sen kestoa tai muutoin lieventää myöhästymisen vaiku
tuksia. Myöhästymisen katsotaan olleen kohtuudella 
vältettävissä ainakin silloin, jos sen katsotaan olleen 
kohtuudella ennakoitavissa ennen kuin vakuutettu alus 
määrättiin siihen paikkaan tai sen paikan kautta, missä 
myöhästyminen sattui.

3.3 Vakuutetulla ei ole oikeutta korvaukseen edellä esitettyjen 
ehtojen mukaisesti mistään myöhästymisestä aiheutuneista  
tappioista, mikäli ja siinä määrin kuin:

A. sellaiset tappiot korvataan vakuutetun  
P&Ivakuutuksesta; tai

B. sellaiset tappiot korvataan vakuutetun jostain toisesta 
vakuutuksesta, jonka vakuutettu voi ottaa tai on ottanut 
tai joka on otettu tämän puolesta.

3.4 Vakuutetulla ei ole oikeutta korvaukseen yhteentörmäyksen 
tai karilleajon tai tulipalon aiheuttaman myöhästymisen perus
teella, kun myöhästymisjakso:

A. alkaa yli 60 päivää myöhästymisen alun perin aiheutta
neen tapahtuman tai vaaran ilmenemis tai alkamispäivän 
jälkeen (varhaisempaa päivämäärää sovelletaan), tai

B. johtuu vakuutetun aluksen todellisesta, laskennallisesta 
tai taloudellisesta kokonaishäviöstä.

3.5 Mikäli ja siinä määrin kuin sen myöhästymisjakson aikana, 
jonka vakuutus kattaa edellä esitettyjen kohtien 3.1 A tai 3.1 I 
mukaisesti, vakuutetulle alukselle näissä kohdissa viitattujen  
vaarojen seurauksena aiheutuneita aineellisia vahinkoja korjataan 
ja aluksessa tehdään samaan aikaan muita kuin näistä vaaroista 
aiheutuneiden vahinkojen korjaustöitä tai muita töitä, vakuute
tulla on näiden ehtojen mukaan oikeus korvaukseen, joka on 
puolet päiväkorvauksen määrästä siltä ajalta, kun tällaiset muut 
korjaustyöt ja muut työt kestävät (kuitenkin aina näiden  
vakuutusehtojen mukaisesti).

4. Yleiset poikkeukset ja rajoitukset
Vakuutukseen sovelletaan seuraavia poikkeuksia ja rajoituksia:
4.1 Jokaiseen korvausvaatimukseen sovelletaan vakuutuskirjassa 
määritettyä omavastuuta. 
4.2 Jokainen vakuutuskorvaus rajoitetaan vakuutuskirjassa  
määritettyyn korvattavien päivien määrään. 
4.3 Vakuutuskorvaus rajoitetaan sovitun päiväkorvauksen  
määrään jokaiselta päivältä (ja suhteessa osaan päivästä), jonka 
vakuutettu alus myöhästyy, ja maksetaan enintään vakuutus
kirjassa määritetyltä enimmäisajalta siltä osin kuin vakuutetulla 
on oikeus saada korvausta näiden vakuutusehtojen ja vakuutus
kirjasta ilmenevien ehtojen mukaisesti. 
4.4 Vakuutuksenantaja ei maksa korvausta vaatimuksen siltä 
osalta, joka ylittää myöhästymisestä vakuutuksenottajalle  
aiheutuvien tappioiden todellisen arvon vaatimuksen kohteena 
olevalta ajalta.
4.5 Vakuutuksenantaja ei maksa korvausta, jos vaatimuksen 
perusteena oleva myöhästyminen ei ole kestänyt yhtenäisesti 
vähintään kaksikymmentäneljä tuntia. Sen jälkeen vaatimukset 
maksetaan tällaisen myöhästymisen aiheuttavan suoran vaiku
tuksen ja/tai myöhästymisen alkamishetkestä lukien (tilanteen 
mukaan). Korvaukseen sovelletaan vakuutuskirjan mukaista  
omavastuuta ja sen määrä rajoitetaan korvattavien päivien  
määrään vakuutuskirjan mukaan.
4.6 Vakuutuksenantaja ei ole korvausvelvollinen siinä tapauksessa, 
että vaatimus perustuu laittomien tai kauppasaarron piiriin  
kuuluvien tuotteiden kuljetukseen vakuutetulla aluksella,  
vakuutettu alus on harjoittanut tai sitä on käytetty laittomaan 
kaupankäyntiin tai muuhun laittoman toiminnan harjoittamiseen 
tai sellaiseen osallistumiseen; tässä kohdassa esitetyt rajoitukset 
eivät koske edellä kohdassa 3.1 C määritettyjä riskejä.
4.7 Vakuutuksenantaja ei ole korvausvelvollinen, jos vakuutuksen
antajan kohtuulliseksi katsottavan käsityksen mukaan tappio 
aiheutuu olosuhteista, jotka olivat olemassa vakuutuksen  
voimaantulohetkellä.
4.8 Vakuutuksenantaja ei ole velvollinen maksamaan korvausta 
vakuutetulle, joka on vakuutetun aluksen omistaja, jos vakuu
tettu alus oli rahdattu aikarahtaussopimuksen tai vastaavan  
sopimuksen perusteella ja vakuutettu oli oikeutettu perimään 
rahtia aluksen myöhästymisjakson ajalta tai jos vakuutettu alus  
ei ollut liikenteessä tai se oli telakoituna.
4.9 Korvausvaatimukset, jotka maksetaan näiden vakuutus
ehtojen mukaan myöhästymisjaksolta, joka ylittää kaksi tai sitä 
useamman vakuutuskauden, käsitellään yhtenä vaatimuksena  
ja niihin sovelletaan vakuutusehtoja (mukaan lukien vakuutus



katteen rajoitukset ja omavastuu), jotka olivat voimassa  
myöhäs tymisen alkamishetkellä kuitenkin sillä varauksella, että 
vakuutuksenantaja voi vakuutetun vahinkohistoriaa varten jakaa 
vakuutuskorvauksen myöhästymisen kestoa vastaaville vakuutus
kausille kunakin vuonna tapahtuneen myöhästymisen keston 
mukaisessa suhteessa.
4.10 Jos vakuutus, vakuutussopimus ja/tai vakuutuskate päättyy 
tai loppuu näiden vakuutusehtojen ja/tai vakuutuskirjan ehtojen 
mukaisesti, niiden perusteella maksettavat korvaukset makse
taan vain siltä myöhästymisjaksolta, joka ajoittuu aikaan ennen 
päättymisen ajankohtaa.
4.11 Vakuutuksenantaja ei ole velvollinen maksamaan korvausta, 
jos vaatimus perustuu suoraan tai välillisesti vakuutetun maksu
kyvyttömyyteen tai luonnollisen tai juridisen henkilön tai yhtei
sön maksukyvyttömyyteen.
4.12 Huolimatta edellä esitetyistä ehdoista vakuutus ei kata eikä 
korvaa seuraavia:

A. vakuutetun aluksen, vakuutetun aluksen varaston  
tai polttoaineen tai vakuutetun aluksen yhteydessä  
käytettyjen varusteiden tai esineiden menetys tai  
vahingoittuminen, tai

B. tappiot, kustannukset tai kulut, jotka aiheutuvat koko
naan tai osittain siitä, ettei vakuutettu pysty hoitamaan 
taloudellisia velvoitteitaan, jotka liittyvät jollain tavoin 
matkan asianmukaiseen suorittamiseen, tai

C. näiden vakuutusehtojen perusteella esitetyn vaatimuksen 
korko tai oikeusprosessien tai välimiesmenettelyjen 
yhteydessä vaadittu korko, tai

D. muut tappiot, joita ei näiden vakuutusehtojen mukaan 
nimenomaisesti korvata.

Näitä rajoituksia ei sovelleta, jos tappio on suora seuraus  
vakuutetun toiminnasta vakuutuksenantajan vaatimuksen tai 
ohjeen perusteella. 

Jos sinulla on kysyttävää,
ystävällisesti ota yhteyttä  

meihin: alandia Marine 
puh. +358 18 29 000 tai

marine@alandia.com.
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