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

Tuote: Tavarankuljetusvakuutus

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

Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä?
Tavarankuljetusvakuutus korvaa valitsemasi laajuuden mukaisesti sellaisia oman kuljetettavana olevan omaisuutesi vahinkoja, jotka ovat omaisuuden
omistajan vastuulla. Voit valita joko täys- tai perusturvan ja halutessasi laajentaa valitsemaasi turvaa erikseen sopimalla. Vakuutuksella voit vakuuttaa
esimerkiksi kotimaan myynti- ja ostokuljetuksia, tuonti- ja vientikuljetuksia, toimipisteiden välisiä kuljetuksia tai alihankinta-, huolto-, takuu-, korjaus
ja näyttelykuljetuksia. Voit ottaa vakuutuksen joko jatkuvana vakuutuksena kaikkiin kuljetuksiisi tai kertakuljetusvakuutuksena vain tiettyä kuljetusta
varten.

Mitä vakuutus kattaa?
Vakuutus korvaa kuljetuksen aikana omaisuudelle sattuneita
vahinkoja enintään vakuutuskirjaan merkittyyn vakuutusmäärään
asti. Vahinkoja korvataan valitun laajuuden eli täys- tai perusturvan sekä mahdollisten laajennusten mukaisesti.
Täysturva – korvaa äkillisen ja ennalta arvaamattoman
ulkoisen tapahtuman aiheuttamia vahinkoja.
Perusturva – korvaa palon, räjähdyksen, salamaniskun,
meri-, liikenne- tai lento-onnettomuuden, mereen heittämisen tai huuhtoutumisen, maanjäristyksen, maan- tai
lumivyöryn, pyörremyrskyn tai tulivuorenpurkauksen
aiheuttamia vahinkoja. Lisäksi korvaamme yhteishaverikustannuksia sekä vahinkoja hätäsatamassa.
•

Perusturvan laajennukset – korvaa särkymisen, katoamisen, varkauden, murron, ryöstön, vajeen, vuodon, kastumisen tai virheellisen kuljetus- tai varastointilämpötilan
aiheuttamia vahinkoja

•

Sotaturva –  korvaa kansalaislevottomuuden, sotavälineen
tai sotaa käyvän vallan tekemän kaappauksen, takavarikoinnin tai vastaavan toimen aiheuttamia vahinkoja.

•

Lakkoturva – korvaa lakkoon, työsulkuun, mellakkaan, kansalaislevottomuuteen, ryöstelyyn, terrorismiin tai sabotaasiin osallistuneiden henkilöiden aiheuttamia esinevahinkoja.

Mitä vakuutus ei kata?
Vakuutuksesta ei korvata esimerkiksi
myöhästymiskuluja
markkinoiden tai katteen menetystä
sopimussakkoja
kulumista, naarmuuntumista tai hankaantumista
puutteellisesta pakkauksesta tai sopimattomasta kuljetusvälineestä aiheutunutta vahinkoa
kosteuspitoisuuden vaihtelun aiheuttamaa vahinkoa
rahan, arvopapereiden taideteosten ja eläinten vahinkoja,
ellei toisin ole sovittu.

Onko vakuutusturvalle
mitään rajoitteita?
Voimme pienentää korvausta tai jättää sen kokonaan maksamatta, jos vahinko on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä
huolimattomuudella.
Vakuutus on voimassa ainoastaan Perusturvana, kun
vakuutettuna on tuonnin jatkokuljetus, irtolastitavara,
avonaiseen kuljetusvälineeseen lastattu tavara tai kansilasti.
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Missä vakuutusturva on voimassa?
Vakuutus on sopimuksen mukaan voimassa joko Suomessa, Pohjoismaissa, Euroopassa tai koko maailmassa.
Sotaturva on voimassa ainoastaan meri-, lento- ja postikuljetuksissa.

Mitkä ovat velvoitteeni?
-

Vakuutusta haettaessa tulee antaa oikeat tiedot eli esimerkiksi kuljetusten vuotuinen arvo.

-

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. Kertakuljetusvakuutus koskee vain sovittua kuljetusta ja alkaa siitä
hetkestä, jolloin tavaraa ryhdytään siirtämään. Kertakuljetusvakuutus päättyy, kun tavara on purettu määräpaikalle. Jatkuva vakuutus
taas päättyy, kun vakuutuksenottaja irtisanoo vakuutuksen. 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.

