Huolinta- ja terminaalivakuutus
Vakuutusta koskevat tiedot sisältävä asiakirja
Yritys: OP Vakuutus Oy, 1458359-3, Helsinki, Suomi
A-Vakuutus Oy, 1715947-2, Helsinki, Suomi

Tuote: Huolintavakuutus
Terminaalivakuutus

Täydelliset ennen sopimuksen tekoa annettavat ja sopimusta koskevat tiedot tuotteesta ovat tuoteselosteessa, vakuutusehdoissa ja vakuutuskirjassa.

Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä?
Huolintavakuutus on tarkoitettu yrityksille, jotka hoitavat tavaran huolintaa, kuljetusta ja varastointia toimeksiantajansa puolesta. Vakuutus korvaa
huolintatoiminnassa aiheutuneita esine- ja varallisuusvahinkoja, joista yritys on Pohjoismaisen Speditööriliiton yleisten määräysten (PSYM) mukaan
korvausvastuussa. Vahingon sattuessa vakuutusyhtiö hoitaa myös vahingon vastuukysymysten selvittelyn. Vakuutusta on mahdollista laajentaa erityisehdoilla erikseen sopimalla.
Terminaalivakuutus on tarkoitettu terminaalitoimintaa ja varastointia harjoittaville yrityksille. Vakuutus korvaa säilytettäväksi tai varastoitavaksi otetulle
tavaralle aiheutuneita vahinkoja, joista yritys on Pohjoismaisen Speditööriliiton yleisten määräysten (PSYM) mukaan korvausvastuussa. Vahingon
sattuessa vakuutusyhtiö hoitaa myös vahingon vastuukysymysten selvittelyn. Vakuutusta on mahdollista laajentaa erityisehdoilla erikseen sopimalla.

Mitä vakuutus kattaa?
Huolintavakuutus korvaa huolintatoiminnassa ja Terminaalivakuutus säilytys- ja varastointitoiminnassa aiheutuneita vahinkoja
seuraavasti:
Vakuutukset korvaavat enintään 500 000 euroon asti
vakuutetussa toiminnassa aiheutuneita esine- ja varallisuusvahinkoja, joista yritys on Pohjoismaisen Speditööriliiton yleisien määräysten (PSYM) mukaan korvausvastuussa.
Enimmäiskorvausmäärä on vakuutustapahtumakohtainen.
Tavaran väärään paikkaan lähettämisestä aiheutuneita kustannuksia korvaamme enintään 50 000 euroa vakuutustapahtumaa ja vakuutuskautta kohti.

Mitä vakuutus ei kata?
Huolinta- ja Terminaalivakuutus eivät kata
rahalle, arvopapereille tai koruille aiheutunutta vahinkoa
vartioinnin laiminlyönnin aiheuttamaa vahinkoa
tavaran suojauksen laiminlyönnin aiheuttamaa vahinkoa
katoamista tai varkautta, kun varkaus huomataan vasta
inventaarin yhteydessä
virheellisestä lämpötilasta aiheutunutta vahinkoa.
Huolintavakuutus ei kata myöskään

Vakuutuksista korvataan myös kohtuulliset vahingon torjumis- ja rajoittamiskustannukset.

tiekuljetussopimuslain tai CMR-yleissopimuksen mukaista
vahingonkorvausvelvollisuutta

Selvitämme puolestasi, onko yrityksesi vastuussa vahingosta ja neuvottelemme korvauksen vaatijan kanssa.

PSYM-määräyksiä laajempaa vahingonkorvausvelvollisuutta

Hoidamme ja korvaamme oikeudenkäynnin, jos korvausasia joutuu oikeuskäsittelyyn.

sakkoja tai viranomaistoimenpiteen aiheuttamaa vahinkoa

Huolintavakuutus korvaa erikseen sovittaessa myös esimerkiksi
vahingon, joka on aiheutunut
•

tavaran luovuttamisesta väärälle vastaanottajalle

•

jälkivaatimuksen perimättä jättämisestä

•

sovitun riittävän kuljetusvakuutuksen ottamatta jättämisestä.

Terminaalivakuutus korvaa erikseen sovittaessa myös esimerkiksi
vahingon, joka on aiheutunut
•

tuotannollisten lisäpalveluiden eli esimerkiksi kokoamisen
tai asentamisen yhteydessä

•

kuormatuille lämmönsäätölaittella varustetuilla ajoneuvoille
liian suuresta kuumuudesta tai kylmyydestä.
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luvatun kuljetusajan ylittymisen aiheuttamaa vahinkoa.

Onko vakuutusturvalle
mitään rajoitteita?
Voimme pienentää korvausta tai jättää sen kokonaan maksamatta, jos vahinko on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä
huolimattomuudella.
Huolinta- ja Terminaalivakuutus eivät sisällä PSYM-määräysten edellyttämää varastoitavan tavaran palo-, vesi- ja
murtovakuutusta. Voit hoitaa tämän vakuutustarpeen
sopimalla erillisestä omaisuusvakuutuksesta.

Missä vakuutusturva on voimassa?
Huomintavakuutus on voimassa
terminaali- ja varastointitoiminnassa vakuutuskirjaan merkityllä terminaali- ja varastoalueella Suomessa
muussa huolinnassa kaikkialla maailmassa.
Terminaalivakuutus on voimassa
vakuutuskirjaan merkityllä terminaali- ja varastoalueella Suomessa.

Mitkä ovat velvoitteeni?
-

Vakuutusta haettaessa tulee antaa oikeat tiedot.

-

Vakuutusyhtiölle tulee ilmoittaa, jos vakuutussopimusta tehtäessä annetuissa tai vakuutuskirjaan merkityissä tiedoissa on puutteita
tai on tapahtunut olennaisia muutoksia.

-

Korvausta haettaessa tulee antaa pyydetyt tiedot.

-

Vakuutusyhtiön antamia suojeluohjeita vahinkojen torjumisesta ja rajoittamisesta tulee noudattaa.

Kuinka ja milloin suoritan maksun?
Vakuutusmaksu on maksettava eräpäivään mennessä. Erikseen voidaan sopia, maksetaanko vuosimaksu kerralla vai useammassa
erässä.

Milloin vakuutusturva alkaa ja päättyy?
Vakuutus alkaa aikaisintaan siitä päivästä, kun sitä on haettu. Vakuutus päättyy, kun vakuutuksenottaja irtisanoo turvan. Myös vakuutusyhtiöllä on tietyissä tilanteissa oikeus irtisanoa vakuutusturva.

Miten irtisanon sopimuksen?
Voit irtisanoa vakuutuksen tai siihen liitetyn turvan verkkopalvelussa tai toimittamalla muun kirjallisen irtisanomisilmoituksen vakuutusyhtiölle. Puhelimitse et voi irtisanoa vakuutusta.

