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Oy Matkahuolto Ab tilläggsförsäkring

Varor som skickas via Oy Matkahuolto Ab kan
försäkras med LokalTapiolas försäkring för
engångstransport.
När är tilläggsförsäkringen nödvändig?
Att anlita ett professionellt transportföretag
eliminerar inte försäkringsbehovet eftersom
transportörens ansvar har begränsats på
många sätt i lagen om vägbefordringsavtal.
Exempel
En lampa värd 400 euro gick sönder under
transporten från Helsingfors till Uleåborg.
Enligt lagen är transporföretaget skyldig att
betala ersättning för lampan upp till cirka 20
euro per kilo. Ersättningen för en lampa som
väger 2 kilo är därmed endast cirka 40 euro
förutsatt att man gjort en lagenlig reklamation
till transportören.
Varugrupper som försäkringen inte täcker
Försäkringen täcker inte transport av
följande varugrupper:
• • Pengar, värdepapper, ädla
metaller, smycken gjorda av ädla
metaller, pärlor, juveler, konstverk
samt levande djur och växter
Vilka skador täcker försäkringen?
Om varan som transporteras är oanvänd, hel
och har skyddats med förpackning/emballage
täcker försäkringen plötsliga och oförutsedda
skador på varan som orsakats av en yttre
faktor under transporten i enlighet med
begränsningarna i försäkringsvillkoren.
Begagnade och/eller söndriga varor försäkras
med grundförsäkring (villkor T03, punkt 2.1)
vilken täcker skador som brand och trafikolycka
orsakat varan. Utöver grundförsäkringen täcker
försäkringen även stöld eller försvinnande av
hela försändelsen.

Varuförsändelser som inte skyddats med
förpackning eller emballage försäkras i enlighet
med grundförsäkring (villkor T03, punkt 2.1). Då
täcker försäkringen främst skador som brand
eller trafikolycka orsakat varan.
Elektriska och elektromekaniska skador ersätts
endast om den försäkrade apparaten har fått
yttre deformationer på grund av slag, stöt,
vätska eller annan motsvarande händelse och
det kan bevisas att skadorna orsakats av denna
händelse.
Exempel
En dator startar inte efter transporten. Datorn
har inga yttre skador. Försäkringen betalar inte
ersättning för datorn eftersom det inte går att
bevisa att felet beror på en skada under
transporten.
Vilka skador ersätts inte?
I försäkringsvillkoren anges separata händelser
som inte ersätts, t.ex.
• att en vara får repor eller skråmor.
•
•
•
•
•

skada som beror på bristfällig transportförpackning
eller bristfälligt skydd – varan måste tåla normal
transportbelastning.
skada som beror på användning av redskap
eller fordon som inte lämpar sig för transport
eller på bristfällig fastsättning.
skada orsakad av temperatur eller
luftfuktighet.
skada eller förlust till följd av försening.

Försäkringen täcker inte tids-, ränte- eller
konjunkturförlust, förlust av marknad,
kostnader till följd av att transporten
försenas eller annan indirekt förlust.

Alla begränsningar anges i försäkringsvillkoren.

Försäkringens giltighet
Försäkringsskyddet gäller i Finland från den
tidpunkt Oy Matkahuolto Ab har mottagit
försändelsen för transport fram till den tidpunkt
att Oy Matkahuolto Ab överlåter försändelsen
till mottagaren. Försäkringen täcker även direkt
retur av försändelsen när Oy Matkahuolto Ab
inte kan leverera försändelsen till mottagaren.
Försäkringsbelopp och ersättningsgrund i
tilläggsförsäkringen
Försäkringsbeloppet i tilläggsförsäkringen är
• vad gäller nya varor, värdet på
fakturan och transportavgiften.
• vad gäller begagnade eller söndriga
varor, varans gängse värde och
transportavgiften.
Ersättningsgrunden utgörs av skadebeloppet,
dock högst försäkringsbeloppet. Som
ersättning kan betalas
reparationskostnaderna eller den andel av
varans värde som motsvarar skadan beroende
på vilket av alternativen är mer
ändamålsenlig.
Maximiersättningen är 1 700 euro per försändelse.
Självrisk
Tilläggsförsäkringen har ingen självrisk.
Bekanta dig med försäkringsvillkoren
LokalTapiolas allmänna försäkringsvillkor för
varutransportförsäkring innehåller ingående
information om försäkringsskyddet och
begränsningar.
Försäkringsvillkor:
T03 Allmänna försäkringsvillkor för
varutransportförsäkring
S03 Allmänna villkor för transportförsäkring

Om en skada inträffar
• Kontrollera och inspektera varan när du tar emot
den.
•

Anmäl skadan skriftligen till transportören – vid
synliga skador direkt i transportörens fraktsedel och
vid dolda skador skriftligen inom 7 dygn.

•

Kontakta närmaste Matkahuolto inom 7 dygn.

•

Printa ut en skadeanmälningsblankett på
Matkahuoltos webbplats, fyll i och underteckna den
och leverera den till närmaste Matkahuolto.

Leverera även den skadade försändelsen samt
förpackningen till Matkahuolto eller kom överrens med
Matkahuolto om fastställande och inspektion av skadan.

