k u l j e t us va k u u t us

Näyttely 1.1.2016
Kuljetusvakuutuksen yleisten sopimusehtojen ja tavaran
yleisten vakuutusehtojen lisäksi noudatetaan seuraavaa:
Vakuutusturva korvaa näyttelypaikalla äkillisen ja ennalta
arvaamattoman tavaralle aiheutuneen vahingon.
Vakuutusturva ei korvaa näyttelypaikalla sattunutta
• tavaran naarmuuntumis-, hankautumis- tai muuta vastaavaa
pintavahinkoa eikä likaantumisvahinkoa
• tavaran esittelystä tai tarkoitukseensa käyttämisestä aiheutunutta vahinkoa
• laitteen toimimattomuutta ilman ulkoista, havaittavissa
olevaa syytä tai vauriota
• varkausvahinkoa, kun kokoelmia, antiikkiesineitä, koruja, kelloja ja muita vastaavia arvoesineitä ei ole säilytetty
lukituissa vitriineissä tai esittelykaapeissa
• vahinkoa, joka tapahtuu ulkotiloissa järjestetyssä näyttelyssä
eikä vahinkoa, joka aiheutuu
• julkisen laitoksen räjähdysaineiden räjähtämisestä
• ammattimaisesta räjäytys- tai louhintatyöstä
• siitä, että omaisuutta ei ole säilytetty ja käytetty kohtuullisen
turvallisesti, kun otetaan huomioon omaisuuden arvo
• varkaudesta, kun sitä ei voida määritellä tai se todetaan vasta
inventaarion yhteydessä
• omaisuuden unohtamisesta tai kadottamisesta
• petoksesta, kavalluksesta tai vastaavanlaisesta vilpillisestä
menettelystä.

Petoksella tarkoitetaan toisen henkilön erehdyttämistä tai
erehdyksen hyväksikäyttämistä niin, että toinen henkilö saadaan tekemään jotain tai jättämään tekemättä jotain. Petos
aiheuttaa taloudellista vahinkoa erehtyneelle tai sellaiselle,
jonka eduista hänellä on mahdollisuus määrätä. Petollisen teon
tavoitteena on taloudellisen hyödyn hankkiminen itselle tai
toiselle, tai toisen vahingoittaminen. Petolliseksi teoksi katsotaan myös väärien tietojen syöttäminen tietojenkäsittelylaitteeseen tai muunlainen puuttuminen koneelliseen tietojenkäsittelyyn. Petoksella tarkoitetaan myös törkeää ja lievää petosta.
• Rikoslaki 36. luku, 1 §, 2 § ja 3 §.
Kavalluksella tarkoitetaan hallussa olevien, löydettyjen tai
erehdyksen kautta haltuun saatujen varojen tai irtaimen omaisuuden anastamista. Kavallukseksi katsotaan myös sellaisten
varojen oikeudeton käyttö, jotka on saatu haltuun toimeksiannon perusteella tai siihen verrattavissa olevalla tavalla, ja jotka
on tarkoitettu edelleen tilitettäviksi. Kavalluksena pidetään
myös muuta vastaavaa tilitysvelvollisuuden täyttämättä jättämisestä sovittuna tai edellytettynä aikana. Kavalluksella tarkoitetaan myös törkeää ja lievää kavallusta.
• Rikoslaki 28. luku 4 §, 5 § ja 6 §.

FörsäkringsAKTIEBOLAGET Alandia
Maarianhamina - Pl 121, AX-22101 Mariehamn, puh. +358 18 29 000, Helsinki - Itämerenkatu 1, FI-00180 Helsinki, puh. +358 20 52 52 580
Tukholma - Hamnvägen 8 2tr, SE -183 57 Täby, puh. +46 8 446 34 56, Y-tunnus 0145065-2, transport@alandia.com, www.alandia.com

