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Varastointivastuu
Tämä vakuutus ei sisällä Pohjoismaisen Speditööriliiton yleisten 
määräysten (PSYM 2000) 27 § C. 3-kohdan mukaista palo-, vesi- ja 
murtovakuutusta.

korvattavat vahingot

Korvattavalla vahingolla tarkoitetaan sitä vahingonkorvausvel-
vollisuutta, joka vakuutuksenottajalla on varastoinnissa tavaralle 
aiheutuneesta vahingosta voimassa olevien Pohjoismaisen Spe-
ditööriliiton yleisten määräysten perusteella. Vakuutus kattaa ne 
vahingot, joissa vakuutuksenottaja on toimeksiannon yhteydessä 
sopinut sitovasti toimeksiantajan kanssa Pohjoismaisen Speditöör-
iliiton yleisten määräysten noudattamisesta. Mikäli näin ei ole so-
vittu, maksetaan vakuutuksesta kuitenkin enintään Pohjoismaisen 
Speditööriliiton yleisten määräysten mukainen korvaus.

suoranaisen vahingonkorvausvelvollisuuden lisäksi 
vakuutusturva korvaa

•	 ylimääräiset kustannukset, jotka syntyvät vakuutuksenottajalle 
siitä, että hän on lähettänyt tavaran väärään paikkaan

•	 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 torjumi-
sesta. Vahingon torjumis- ja pelastamiskustannuksia ovat 
kustannukset, jotka aiheutuvat siitä, että varastoitava tavara 
on välittömässä vaarassa vaurioitua tai tuhoutua ja välittömän 
vaaran välttämiseksi tavaraa mm. vartioidaan, suojataan, siirre-
tään, uudelleen kuormataan tai kuljetetaan lähimpään toiseen 
varastointipaikkaan.

Oikeudenkäynti- ja pelastamiskustannukset korvataan, vaikka 
korvauksen enimmäismäärä ylitettäisiin.

rajoitukset

Vakuutusturva ei korvaa:

•	 vahinkoa silloin, kun huolitsija on osittain tai kokonaan laimin-
lyönyt PSYM 2000 27 § C.3-kohdan mukaisen palo-, vesi- ja 
murtovakuuttamisvelvollisuutensa ja vahinko olisi ollut tuosta 
vakuutuksesta korvattava

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

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

•	 sakkoa, sopimussakkoa, menettämisseuraamusta, viran-
omaisen takavarikoinnin tai muun sen kaltaisen määräyksen 
aiheuttamaa vahinkoa

•	 vahinkoa, joka kohdistuu rahaan tai arvopapereihin

•	 rahdinkuljettajan korvausvelvollisuutta

•	 välillisiä vahinkoja eikä varallisuusvahinkoja

•	 vaarallisten aineiden lähettäjänä toimimiseen perustuvaa 
vastuuta

•	 vahingonkorvausvelvollisuutta joka johtuu tavaran luovutta-
misesta alkuperäiskonossementtia vaatimatta

•	 Pohjoismaisen Speditööriliiton yleisiin määräyksiin perustuvan 
panttioikeuden tai lakiin perustuvan pidätysoikeuden käytöstä 
johtuvaa vahingonkorvausvelvollisuutta

•	 varastoinnissa vahinkoa, joka johtuu viivästymisestä

•	 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 johtuu siitä, että tavara on jätetty vartioimatta. 
Vartioinnilla tarkoitetaan sitä, että alue, jolle tavara on jätetty, 
on suljettu ja ympäri vuorokauden vartioitu

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

•	 vahinkoa, joka johtuu lämpötilan muutoksesta, kuten liian suu-
resta kuumuudesta tai kylmyydestä

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