
Mitä vakuutus kattaa?

 Vakuutus korvaa kuljetettavan tavaran vahinkoja, joista 
yritys on tiekuljetussopimuslain mukaan korvausvastuus-
sa. Enimmäiskorvausmäärä on tiekuljetussopimuslain 
mukainen vakuutuskirjaan merkitty määrä eli kotimaan 
kuljetuksissa 1 000 000 € ja kansainvälisissä kuljetuksissa 
500 000 € vakuutustapahtumaa kohti.

 Vakuutuksesta korvataan myös kohtuulliset vahingon torju-
mis- ja rajoittamiskustannukset.

 Selvitämme puolestasi, onko yrityksesi vastuussa vahingos-
ta ja neuvottelemme korvauksen vaatijan kanssa.

 Hoidamme ja korvaamme oikeudenkäynnin, jos korvaus-
asia joutuu oikeuskäsittelyyn.

Mitä vakuutus ei kata?

Vakuutus ei kata esimerkiksi

 rahalle, arvopapereille tai koruille aiheutunutta vahinkoa

 tiekuljetussopimuslain mukaista vastuuta laajempaa 
vahingonkorvausvelvollisuutta

 IVY-maiden kuljetusten vahinkoa, joka on johtunut tava-
ran luovuttamisesta väärälle vastaanottajalle 

 vartioinnin laiminlyönnin aiheuttamaa vahinkoa

 virheellisestä kuormaustavasta aiheutunutta vahinkoa

 tavaran suojauksen laiminlyönnin aiheuttamaa vahinkoa.

Onko vakuutusturvassa  
rajoituksia?

 Voimme pienentää korvausta tai jättää sen kokonaan mak-
samatta, jos vahinko on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä 
huolimattomuudella.

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

Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä?
Tiekuljetusvakuutus antaa maantierahdinkuljettajalle hyvän suojan tavaran kuljetuksenaikaisten vahinkojen ja luovutuksen viivästymisen varalta. 
Vakuutus on tarkoitettu yrityksille, jotka tekevät tai välittävät kuljetuksia maksua vastaan kotimaassa tai kansainvälisesti. Tiekuljetusvakuutus kattaa 
rahdinkuljettajan tiekuljetussopimuslain tai CMR-yleissopimuksen mukaisen vastuun kuljetettavan tavaran katoamisesta, vähentymisestä, vahin-
goittumisesta tai luovutuksen viivästymisestä. Vakuutuksesta korvataan niin moottoriajoneuvolla maantiekuljetuksessa tavaralle aiheutunut vahinko, 
vahingon torjumis- ja rahoittamiskustannukset sekä mahdollisiset oikeudenkäyntikulut.

Tiekuljetusvakuutus
Vakuutusta koskevat tiedot sisältävä asiakirja

Yritys: Pohjola Vakuutus Oy, 1458359-3, Helsinki, Suomi 
 A-Vakuutus Oy, 1715947-2, Helsinki, Suomi

Tuote: Tiekuljetusvakuutus
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Missä vakuutusturva on voimassa?

 Vakuutus on voimassa Suomessa tai sovitulla laajemmalla alueella.

Kuinka ja milloin suoritan maksun? 

 Vakuutusmaksu on maksettava eräpäivään mennessä. Erikseen voidaan sopia, maksetaanko vuosimaksu kerralla vai useammassa 
erässä.

Miten irtisanon sopimuksen? 

 Voit irtisanoa vakuutuksen tai siihen liitetyn turvan verkkopalvelussa tai toimittamalla muun kirjallisen irtisanomisilmoituksen vakuu-
tusyhtiölle. Puhelimitse et voi irtisanoa vakuutusta.

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.

Milloin vakuutusturva alkaa ja päättyy?

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


