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Voimassa 1.1.2017 alkaen

Oy Matkahuolto Ab lisäturvavakuutus

Oy Matkahuolto Ab:n kautta lähetettävä tavara
voidaan vakuuttaa kuljetuksen ajaksi LähiTapiolan kertakuljetusvakuutuksella.
Milloin lisäturvavakuutus on tarpeen?
Kuljetuksia ammatikseen tekevän kuljetusliikkeen käyttäminen ei poista vakuutustarvetta,
sillä rahdinkuljettajan vastuu on tiekuljetussopimuslaissa monin tavoin rajattu.
Esimerkki
400 euron arvoinen lamppu särkyy kuljetuksessa Helsingistä Ouluun. Kuljetusliike on lain
mukaan velvollinen korvaamaan lampusta noin
20 euroa kilolta. Kahden kilon painoisesta
lampusta korvaus olisi siis vain noin 40 euroa,
mikäli kuljettajalle olisi esitetty huomautus
tavaran vaurioitumisesta lain edellyttämällä
tavalla.
Tavararyhmät, joita vakuutus ei kata
Vakuutus ei kata seuraavien tavararyhmien
kuljettamista:
• Rahat, arvopaperit, jalometallit,
jalometallikorut, helmet, jalokivet,
taideteokset ja elävät eläimet sekä
kasvit.
Mitä vahinkoja vakuutus kattaa?
Jos kuljetettava tavara on käyttämätön, ehjä ja
pakkauksella / päällystein suojattu, vakuutus
kattaa tavaralle kuljetuksen aikana ulkoapäin
aiheutuneet äkilliset ja ennalta arvaamattomat
vahingot vakuutusehdoissa mainituin rajoituksin.
Käytetty ja/tai rikkinäinen tavara vakuutetaan
perusvakuutuksella (ehdot T03, kohta 2.1), joka
kattaa palon ja liikenneonnettomuuden tavaralle aiheuttamat vahingot. Perusvakuutuksen lisäksi vakuutus kattaa myös koko lähetyksen
varkauden tai katoamisen.

Ilman pakkausta tai päällystein suojaamattomat tavaralähetykset vakuutetaan perusvakuutuksen (ehdot T03, kohta 2.1) mukaisesti.
Tällöin vakuutuksesta korvataan lähinnä palon
taikka liikenneonnettomuuden tavaralle
aiheuttamia vahinkoja.
Sähköiset ja sähkömekaaniset vauriot korvataan vain siinä tapauksessa, että vakuutettu
laite on iskun, kolhaisun, nesteen tai muun
vastaavan tapahtuman johdosta kärsinyt
ulkoisia muodonmuutoksia ja vaurioiden
voidaan osoittaa johtuneen tästä tapahtumasta.
Esimerkki
Tietokone ei käynnisty kuljetuksen jälkeen.
Tietokoneessa ei ole ulkoisia vaurioita. Vakuutus
ei korvaa näin ollen tietokonetta, koska ei voida
näyttää vaurioiden johtuvan kuljetuksen aikaisesta vahingosta.
Mitä vahinkoja ei korvata?
Vakuutusehdoissa on mainittu erikseen tapahtumia, joita ei korvata, kuten
• tavaran hankaantuminen tai naarmuuntuminen
• vahinkoa, joka johtuu puutteellisesta kuljetuspakkauksesta tai suojauksesta – tavaran
on kestettävä normaali kuljetusrasitus
• vahinkoa, joka johtuu kuljetukseen sopimattoman välineen tai ajoneuvon käyttämisestä
tai puutteellisesta kiinnityksestä.
• ilman lämpötilasta tai kosteudesta aiheutunutta vahinkoa.
• myöhästymisestä johtuvaa vahinkoa tai
menetystä.
• Vakuutus ei kata ajan menetystä, korko- tai
suhdannetappiota, markkinoiden menetystä, kuljetuksen myöhästymisestä aiheutunutta kustannusta tai muuta välillistä menetystä.
Kaikki rajoitukset löytyvät vakuutusehdoista.

Vakuutuksen voimassaolo
Vakuutusturva on voimassa Suomessa siitä hetkestä, kun Oy Matkahuolto Ab on vastaanottanut paketin kuljetettavaksi siihen hetkeen kun
Oy Matkahuolto Ab luovuttaa paketin vastaanottajalle. Vakuutus kattaa myös lähetyksen välittömän palautuksen silloin, kun Oy Matkahuolto Ab ei voi toimittaa lähetystä vastaanottajalle.
Lisäturvavakuutuksen vakuutusmäärä ja
korvausperuste
Lisäturvavakuutuksen vakuutusmäärä on
• uusien tuotteiden osalta
kauppalaskun arvo ja kuljetusmaksu
• käytettyjen tai rikkinäisten tuotteiden
osalta tuotteen käypä arvo ja kuljetusmaksu.
Korvausperusteena on sattuneen vahingon
määrä, enintään kuitenkin vakuutusmäärä.
Korvauksena voidaan maksaa korjauskustannukset tai vahingoittumista vastaava osa tavaran arvosta sen mukaan, mikä vaihtoehdoista
on tarkoituksenmukaisin.
Enimmäiskorvaus on 1700 euroa / lähetys.
Omavastuu
Lisäturvavakuutuksessa ei ole omavastuuta.
Tutustu vakuutusehtoihin
LähiTapiolan Tavarankuljetusvakuutuksen yleisissä vakuutusehdoissa on perusteelliset tiedot
vakuutusturvasta ja sen rajoituksista.
Vakuutusehdot:
T03 Tavarankuljetusvakuutuksen yleiset vakuutusehdot
S03 Kuljetusvakuutuksen yleiset ehdot

Jos vahinko sattuu
• Tarkasta tavara, kun otat sen vastaan.
• Tee vahingosta kirjallinen huomautus
rahdinkuljettajalle - näkyvästä vahingosta
heti kuljettajan rahtikirjaan ja piilevästä
vahingosta kirjallisesti 7 vrk:n sisällä.
• Ota yhteyttä lähimpään Matkahuoltoon 7
vrk aikana.
• Tulosta Matkahuollon sivuilta vahingonkorvaushakemus ja toimita se täytettynä ja allekirjoitettuna lähimpään Matkahuoltoon.
Toimita myös vahingoittunut lähetys ja sen
pakkaus Matkahuoltoon, tai sovi vahingon
toteamisesta ja tarkastamisesta Matkahuollon kanssa.

