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Kuljetusvastuuvakuutuksen yleiset vakuutusehdot
vakuutuksen kohde
Vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjaan merkitty toiminta ja 
siihen liittyvä korvausvastuu.

Vakuutusturvan voimassaolo
Vakuutus on voimassa vakuutuskirjassa mainitulla alueella.

omavastuu
Jokaisessa vahinkotapahtumassa vähennetään vakuutussopi-
mukseen tai vakuutuskirjaan merkitty omavastuu korvattavan 
vahingon määrästä.

Vahingon torjumis- ja pelastamiskustannuksista ei kuitenkaan 
vähennetä omavastuuta.

korvaussäännöt 

korvauksen enimmäismäärä

Vakuutuskirjaan merkitty korvauksen enimmäismäärä on 
vakuutus yhtiön korvausvelvollisuuden ylärajana jokaisessa 
vahinko tapahtumassa. Korvauksen enimmäismäärää lasketta-
essa huomioidaan korvaukset, korot, vahingonselvityskulut ja 
oikeuden käyntikulut.

Vastuun rajoittaminen

Korvausta laskettaessa otetaan huomioon arvonlisäverolaki sekä 
muut lait ja määräykset, jotka rajoittavat korvausvastuuta.

Vahinkotapahtuma ja ajankohta

Saman teon, laiminlyönnin tai tapahtuman aiheuttamat vahingot 
katsotaan yhdeksi vahinkotapahtumaksi.

Vahinko korvataan ainoastaan, jos vahingon aiheuttanut teko tai 
laiminlyönti on tapahtunut vakuutussopimuksen voimassaolon 
aikana.

Yhteisvastuullisuus

Jos useampi osapuoli on velvollinen yhteisvastuullisesti korvaa-
maan saman vahingon, vakuutusturva korvaa ainoastaan sen 
osan vahingosta, joka vastaa vakuutuksenottajan tai muun 
vakuutetun viaksi jäävää syyllisyyden määrää ja hänen vahingon 
aiheuttaneesta tapahtumasta mahdollisesti saamaansa etua. Ellei 
syyllisyyden määrää voida osoittaa, vakuutusturva korvaa enintään 
pääluvun mukaisen osuuden kokonaisvahingosta.

rajoitukset

Vakuutussopimuslain (543/94) 31 §:n säännöksistä poiketen kaikki 
kuljetusvastuuvakuutusten rajoitukset ovat rajoitusehtoja, eivät 
suojeluohjeita.

tahallisuus, törkeä huolimattomuus ja päihteiden vaikutus

Kuljetusvastuuvakuutuksesta ei suoriteta korvausta, jos vakuu-
tuksenottaja tai se, josta hän vastaa, on aiheuttanut vahingon 
tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella tai varomattomuu-
della. Korvausta ei myöskään suoriteta, jos ajoneuvoa on kulje-
tettu alkoholin tai muun huumaus- tai lääkeaineen vaikutuksen 
alaisena taikka ylirasittuneessa tilassa.

suojeluohjeet

Vakuutuksenottajan, vakuutetun tai sen, jonka puolesta he ovat 
korvausvastuussa, tulee noudattaa suojeluohjeita. Vakuutuksen-
ottajan tulee huolehtia siitä, että hänen työntekijänsä, hänen 
käyttämänsä ulkopuolinen rahdinkuljettaja tai muu apulainen on 
tietoinen tähän vakuutussopimukseen sovellettavista suojeluoh-
jeista ja noudattaa niitä toiminnassaan.

Mikäli vakuutuksenottajan ulkopuolinen rahdinkuljettaja tai muu 
apulainen luovuttaa saamansa toimeksiannon edelleen jonkun 
toisen hoidettavaksi, tulee vakuutuksenottajan huolehtia siitä, 
että tieto sovellettavista suojeluohjeista siirtyy edelleen tehtävän 
varsinaiselle suorittajalle sekä että suojeluohjeiden noudattami-
sesta huolehditaan.

alihankkijat

Vakuutuksenottajan tulee käyttäessään ulkopuolisen  alihankkijan  
palveluksia tarkistaa, että tällä on huolinta- tai kuljetusvastuu-
vakuutus tai varastonpitäjän vastuun kattava vakuutus. Jollei  
vakuutuksen ottaja tätä tarkistaessaan ole noudattanut 
 kohtuullista huolellisuutta, voidaan suoritettavaa korvausta 
 vähentää tai se kokonaan evätä.
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Muut määräykset 
asiakkaan tunnusluku 

liikevaihto

Liikevaihdolla tarkoitetaan vakuutuskirjaan merkitystä toimin-
nasta laskettua tuloa, josta on vähennetty kirjanpitolain mukaiset 
myynnin oikaisuerät.

kuljetustehtävä

Kuljetustehtävällä tarkoitetaan yhtä kuljetussopimuksen mukais-
ta kuljetusta lähtöpaikkakunnalta määräpaikkakunnalle. Kuljetus-
sopimuksen mukainen tavaran edestakainen kuljetus tai useana 
ajankohtana tapahtuvat kuljetukset tai eri lähtö- ja määräpaik-
kojen väliset kuljetukset, katsotaan kahdeksi tai useammaksi 
kuljetustehtäväksi. Näin siitä huolimatta, että tällaiset kuljetukset 
merkittäisiin yhteen ja samaan rahtikirjaan tai niistä sovittaisiin 
yhdellä ja samalla kerralla.

ajoneuvojen lukumäärä

Ajoneuvojen lukumäärällä tarkoitetaan vakuutuskirjaan merkit-
tyyn kuljetustoimintaan käytettyjen vetoautojen lukumäärää.

käsitelty tavarakilo/-tonni

Tavarakilolla tai -tonnilla tarkoitetaan vakuutuskirjaan merkitys-
sä toiminnassa vakuutuksenottajan käsittelemän tavaramäärän 
bruttopainoa kiloina tai tonneina.

Huolintatehtävä

Huolintatehtävällä tarkoitetaan jokaista tehtävää, jonka 
vakuutuksen ottaja erillisenä vientinä kirjaa kirjanpitoonsa.

Huolintatehtävään sisältyväksi tavaran käsittelyksi luetaan 
 kuljetustehtävän suorittamiseen liittyvä tavaran käsittely kuten 
lähetysten muodostaminen kuljetusyksiköiksi ja kontitus, suur-
yksiköistä purku ja varastossa tapahtuvat tavanomaiset tavaran-
siirrot.

Tavaran muu käsittely, kuten esittely-, myynti- tai käyttökuntoon 
saattaminen ei ole huolintatehtäväkäsitteeseen kuuluva siitäkään 
huolimatta, että tavara on pakattu muulla tavalla kuin esittely-, 
myynti- tai käyttövalmiiksi kuljetus- ja varastointitehtävän suorit-
tamisen helpottamiseksi tai suojaamiseksi. Huolintatehtäväkäsit-
teeseen kuuluvaksi ei myöskään lueta asennuspaikalleen asen-
tamista, perustaltaan purkamista tai tavaran myyntiin liittyviä 
toimenpiteitä kuten laskutusta, asiakirjojen liittämistä tavara-
lähetyksiin tai niiden poistamista lähetyksistä.

tunnusluvut

Vakuutusmaksu perustuu vakuutuksenottajan ilmoittamiin 
tunnuslukuihin. Lain mukaisesti suoritettavat erityisverot ja 
maksut peritään tunnuslukuihin perustuvien vakuutusmaksujen 
lisäksi. Vakuutuksenottaja saa hyväkseen ja vastaa erityisverojen 
ja -maksujen tarkastuksessa hyvitetyt ja jälkiveloitetut verot ja 
maksut.

erityiset määräykset vahinkotapahtuman yhteydessä

tavaran vastaanottaminen

Kun vakuutuksenottaja tai hänen edustajansa ottaa vastaan tava-
ran, on tavaran kunto ja määrä tarkastettava. Vahingoittuneesta 
ja puuttuvasta tavarasta on tehtävä varauma kuljetusasiakirjoihin.

Vakuutuksenottajan on myös ryhdyttävä muihin  tarpeellisiin 
toimenpiteisiin turvatakseen itselleen tai päämiehelleen ja 
vakuutus yhtiölle oikeuden vaatia korvausta siltä, joka on 
 vastuussa vahingosta.

Matkan varrelle jäänyt tavara

Vahingoittumisen tai muun syyn vuoksi matkan varrelle jäänyttä 
tavaraa ei saa jättää vartioimatta tai ilman huolenpitoa.

Vahingon määrän selvittäminen

Vahingon määrän selvittämiseksi pitää korvauksen vaatijan esit-
tää tavaran kauppalasku, rahtikirja, lähetysluettelo, toimeksianto 
tai muut tarvittavat selvitykset, joilla on merkitystä vahingon 
selvittämisessä ja osallistua myös omalla kustannuksellaan vahin-
gon selvittelyyn. Tämän lisäksi korvauksen vaatijan pitää ilmoit-
taa muut vakuutettua etuutta koskevat vakuutukset.

Vahingonkorvausvelvollisuuden selvittäminen

Vakuutusyhtiö selvittää, onko vakuutuksenottajalla vahingon-
korvausvelvollisuus ilmoitetusta vahinkotapahtumasta ja neuvot-
telee vakuutuksenottajan puolesta korvauksenvaatijan kanssa. 
Alle omavastuun olevissa vahingoissa vakuutusturvat eivät sisällä 
vahingonkorvausvelvollisuuden selvittämistä eikä neuvottelua 
vakuutuksenottajan puolesta korvauksen vaatijan kanssa.

oikeudenkäynti

Jos vahinkotapahtuma johtaa oikeudenkäyntiin, vakuutuksen-
ottajan on viipymättä ilmoitettava siitä vakuutusyhtiölle, jotta 
vakuutusyhtiö saa mahdollisuuden osallistua asian hoitamiseen. 
Ellei vakuutuksenottaja näin menettele, ei vakuutusyhtiöllä ole 
velvollisuutta korvata oikeudenkäyntikuluja eikä oikeuden rat-
kaisu sido vakuutusyhtiötä, ellei korvauksen määrä ja peruste ole 
ilmeisen oikea.

Vahingonkärsineen oikeus korvaukseen

Vahingonkärsineellä on oikeus vaatia korvausta suoraan vakuu-
tusyhtiöltä, jos vakuutuksenottaja on asetettu konkurssiin, todet-
tu viranomaisten toimesta maksukyvyttömäksi tai vakuutuksesta 
on ilmoitettu vakuutuksenottajan elinkeinotoimintaa koskevassa 
markkinoinnissa.

Vakuutusyhtiö ilmoittaa vakuutuksenottajalle korvausvaati-
muksesta ja varaa tälle tilaisuuden esittää selvityksen vahinko-
tapahtumasta. Jos vakuutusyhtiö hyväksyy korvausvaatimuksen, 
hyväksyminen ei sido vakuutuksenottajaa.
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Muut määräykset

Jos vakuutuksenottaja korvaa vahingon tai sopii siitä, se ei sido 
vakuutusyhtiötä, ellei korvauksen määrä ja peruste ole ilmeisen 
oikea.

Jos vakuutusyhtiö on valmis maksamaan korvauksen vahingon-
kärsineelle enimmäismäärän rajoissa, mutta vakuutuksenottaja 
ei siihen suostu, ei vakuutusyhtiö ole velvollinen korvaamaan 
sen jälkeen aiheutuneita kustannuksia eikä suorittamaan muita 
selvittelyjä asiassa.

korvaus ja tavaran takaisinsaaminen

Vakuutusyhtiölle on ilmoitettava tavarasta, josta vakuutusyhtiö 
on suorittanut korvauksen, jos tavara myöhemmin löytyy tai 
saadaan takaisin. Kun kokonaan korvatusta tavarasta on jäänyt 
jäljelle jotain, jolla on taloudellista arvoa, vakuutusyhtiö voi halu-
tessaan käyttää oikeuttaan määrätä tavarasta.

korvausvaatimuksen esittämisen ajankohta ja 
korvauksensaamisoikeuden menettäminen
Vakuutussopimukseen perustuva kirjallinen korvausvaatimus 
on esitettävä vakuutusyhtiölle vuoden kuluessa siitä, kun korva-
uksen hakija sai tietää vakuutuksen voimassaolosta, vakuutus-
tapahtumasta ja vakuutustapahtumasta aiheutuneesta vahinko-
seuraamuksesta. Korvausvaatimus on joka tapauksessa esitettävä 
10 vuoden kuluessa vahinkoseuraamuksen aiheutumisesta.

Jos korvausvaatimusta ei esitetä edellä mainitussa ajassa, menet-
tää korvauksen hakija oikeutensa korvaukseen.

Muutoksen hakeminen vakuutusyhtiön tekemään 
päätökseen
Kuljetusvakuutuksen yleisten sopimusehtojen kohdassa 18 ole-
vaa määräystä täydentää:

Erimielisyys merivakuutussopimukseen perustuvassa korva-
usasiassa pitää saattaa merivahingonlaskijan selvitettäväksi 
(laki  merivahingonlaskijan korvausselvityksestä merivakuutus-
asioissa), jollei toisin ole sovittu.

Vakuutussopimuslain 68 §:n ja 74 §:n säännöksistä poiketen 
vahingonkärsineellä ei ole oikeutta nostaa korvauspäätöksen 
johdosta kannetta vakuutusyhtiötä vastaan tai saattaa asiaa 
 lautakunnan käsiteltäväksi.

Vakuutusyhtiön oikeus korvauksen takaisinhakemiseen
Kuljetusvakuutuksen yleisten sopimusehtojen kohdassa 14 ole-
vaa määräystä täydentää:

Kun vakuutusyhtiö on suorittanut korvauksen, siirtyy vakuutus-
yhtiölle oikeus vaatia korvausta vahingosta vastuussa olevalta. 
Silloin kun kolmannen henkilön vastuu perustuu tuottamukseen, 
ei vakuutusyhtiön takautumisoikeus edellytä törkeää huolimat-
tomuutta.


