Fine art
High tech
esinevakuutus

Alla on tietoa siitä, mitä esinevakuutus
voi kattaa. Tarkempaa tietoa on vakuutusehdoissa.
Mikä esinevakuutus on?
Esinevakuutus turvaa tavaran ajoneuvo-, juna-, laiva- tai
lentokuljetuksen aikana tapahtuvilta vahingoilta. Rahdinkuljettajalla on tavallisesti rajoitettu kuljetusvahinkojen
vastuu. Esinevakuutus kattaa vakuutetun tavaran. Vahingon tapahduttua Länsförsäkringar-vakuutusyhtiö arvioi,
voidaanko rahdinkuljettajalta vaatia vahingonkorvausta.

Huomaa
Tarkista aina lähetystä vastaanottaessasi, onko
tavara tai pakkaus vahingoittunut. Jos havaitset
tai epäilet vahinkoa, tee asiasta kirjallinen ilmoitus rahdinkuljettajalle.

Mitä vakuutuksesta korvataan?
Vakuutus turvaa vakuutetun tavaran. Pakkauksen tarkoituksena on suojata tavaraa, eikä sen vahingoittumista
tavallisesti korvata.

Miten tavara on vakuutettu?
Tämä ilmoitetaan aina vakuutuskirjassa tai muussa vakuutusvahvistuksessa.

Millaiset vahingot esinevakuutus kattaa?
Tämä vakuutus kattaa useimmat vahinkotyypit, kuten
vesivahingot, rikkoutumisen, varkauden sekä tavaran
putoamisen kuormauksen ja kuorman purun aikana. Esinevakuutus kattaa myös luonnonmullistusten, tulipalon ja
räjähdyksen aiheuttamat vahingot sekä ajoneuvon tieltä
suistumisesta, aluksen kaatumisesta, lentokoneen maahansyöksystä ja junan raiteilta suistumisesta aiheutuvat
vahingot.
Tarkempaa tietoa on vakuutusehdoissa.

Milloin esinevakuutus on voimassa?

Mitä vakuutuksesta ei korvata?

Vakuutuksen voimassaolo alkaa, kun kuljetettava tavara
on lähtee varastolta, ja on voimassa kuormauksen, kuljetuksen ja kuorman purun ajan siihen asti, kunnes tavara
on sijoitettu kohdevarastoon.

Normaali hävikki ja kuluminen

Huomaa
Jos kyse on ostetusta tavarasta, vakuutus on
voimassa siitä paikasta, mihin myyjän vakuutuksen voimassaolo päättyy. Tämä on mainittava
kauppakirjassa.

Normaalista hävikistä ja kulumisesta aiheutuvia vahinkoja
ei korvata. Tietyntyyppisiä kuormia käsiteltäessä
osa kuormasta häviää normaalisti kuljetuksen aikana. Tällaisia ovat esimerkiksi kuormauksen ja kuljetuksen aikana
höyrystyvät nesteet.

Vahingot, jotka aiheutuvat tavaran ominaisuuksista
Näitä vahinkoja ei korvata. Tällaisia vahinkoja ovat esimerkiksi tuoretavaran pilaantuminen.
Jatkuu seuraavalla sivulla.
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Jatkoa edelliseltä sivulta.

Olosuhteiden vaihtelusta aiheutuvat vahingot
Jos tavara pakataan lämpimässä ja kosteassa ilmastossa,
siihen voi tulla kosteusvaurioita. Niitä ei korvata vakuutuksesta. Keskustele rahdinkuljettajan kanssa siitä, miten
tällaisilta vahingoilta voidaan välttyä.

Viivästymisestä aiheutuvat vahingot ja
kustannukset
Vakuutus kattaa tavaran viivästymisen, mutta pelkästä
viivästymisestä aiheutuvia vahinkoja ei korvata. Jos tavara
viivästyy yli 60 päivää vakuutuksen piiriin kuuluvan tapahtuman vuoksi, asiakkaalla on oikeus vaatia korvausta koko
vahingosta.

Huomaa
Kaikki poikkeukset on mainittu vakuutusyhtiön
ehdoissa.

Mitkä ovat asiakkaan velvollisuudet?
Selvitä omat velvollisuutesi. Korvaus voidaan
maksaa alennettuna, mikäli asiakas ei täytä velvollisuuksiaan.
• Huolehdi tavaran tarkoituksenmukaisesta
pakkaamisesta, paketoimisesta ja valmistelusta.
• Huolehdi, että kuljetustapa on tavaralle soveltuva.
• Noudata vakuutusyhtiön mahdollisia vaatimuksia
ja ohjeita.

Huomaa
Ota yhteyttä kuljetusyritykseen ja selvitä, miten
tavara tulee valmistella ja miten sitä tulee käsitellä.

Mitä vakuutuksesta korvataan?
Jos kyse on ostetusta tavarasta, tavaran arvo määräytyy
laskun mukaan. Muun tavaran arvo lasketaan vakuutuksen voimaantulon hetkisen tavaran markkina-arvon
mukaan. Molemmissa tapauksissa korvaukseen lisätään
rahtikulut.

Jos tavara voidaan korjata, vakuutuksesta korvataan korjauskustannukset. Jos tavaraa ei voida korjata, korvaus
määräytyy tavaran arvonalennuksen mukaan.

Mitä asiakkaan tulee tehdä, jos kuljetus
keskeytyy?
Jos tavaran kuljetus keskeytyy, ennen kuin tavara saapuu
perille, asiakkaan on otettava välittömästi yhteyttä vakuutusyhtiöön.

Mitä asiakkaan tulee tehdä, jos tavara katoaa?
Jos tavara katoaa, asiakkaan tulee ottaa välittömästi yhteyttä vakuutusyhtiön tai vastaanottopaikan yhteyshenkilöön. Tee reklamaatio ja tee kuljetusyritykselle kirjallinen
korvausvaatimus heti, kun olet saanut tiedon tavaran
katoamisesta. Jos tavara on varastettu, asiasta on aina
tehtävä rikosilmoitus.

Huomaa
Selvitä omat velvollisuutesi. Jos olet laiminlyönyt
velvollisuuksiasi, korvaus voi pienentyä.

Mitä asiakkaan tulee tehdä, jos tavara
vahingoittuu?
Jos havaitset tavarassa vahingon, ota välittömästi yhteyttä vakuutusyhtiöön. Tee reklamaatio ja tee kuljetuksen
viimeisestä vaiheesta vastanneelle rahdinkuljettajalle
kirjallinen korvausvaatimus heti, kun olet havainnut tavaran vahingoittumisen.

Huomaa
Asiakkaalla on aina velvollisuus pyrkiä estämään
tai rajoittamaan vahinkoa. Jos näin ei toimita,
korvaus voi pienentyä.

Mikä reklamaatio on?
Reklamaatio on rahdinkuljettajalle tehtävä kirjallinen
huomautus tavaran vahingoittumisesta tai katoamisesta.
Tavallisesti tämä tehdään asiakirjaan, jonka rahdinkuljettaja pyytää kuittaamaan tavaran luovutuksen yhteydessä.

MTAB kuljettaa, käsittelee ja varastoi herkästi rikkoutuvia ja
arvokkaita esineitä siten, että sekä esineille että ympäristölle
aiheutuu mahdollisimman vähän vahinkoa.
Olemme Pohjoismaiden johtava taide- ja näyttelyesineiden
kuljetusyritys ja tarjoamme erikoisratkaisuja esineiden
pakkaamiseen, varastointiin ja näyttelyjen pystytykseen.
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