Tietoa muuttovakuutuksesta
Miksi kannattaa ottaa lisävakuutus?
Muuton yhteydessä henkilökohtaisiin tavaroihin ja kodin irtaimistoon kohdistuu moninaisia riskejä.
Ulkomaanmuutoissa käytetään useita erilaisia kuljetusmuotoja, jotta irtaimisto saadaan kuljetettua
uuteen osoitteeseen valtioiden ja eri lainkäyttöalueiden rajojen yli. Tähän sisältyy vakuutuksenantajan
näkökulmasta merkittäviä riskejä. Valitettavasti on mahdollista, että irtaimistosi voi vahingoittua tai
hävitä kuljetuksen aikana, vaikka muuttoyritys olisi pakannut tavarat huolellisesti ja asianmukaisesti.
Lain määräysten mukaisesti muuttoyrityksillä ei tavallisesti ole korvausvastuuta, sillä on vaikeaa todistaa yrityksen huolimattomuus ja se, missä vaiheessa vahinko/katoaminen on tapahtunut. Siksi on suositeltavaa ottaa tällaisten tapausten varalta ylimääräinen tavarankuljetusvakuutus.
Miten saan vakuutuksen?
Meillä on sopimus Oskar Schunck GmbH & Co. -nimisen tavarankuljetusvakuutuksiin erikoistuneen
saksalaisyrityksen kanssa. Kyseinen yritys vaatii yksityiskohtaisen erittelyn irtaimistosi arvosta, mutta
meiltä saat mallipohjan, josta pitäisi olla apua erittelyn laatimisessa.
Mitä voin vakuuttaa?
Henkilökohtaisten tavaroiden ja kodin irtaimiston lisäksi voit vakuuttaa auton, moottoripyörän tai veneen.
Miten lasken oikean vakuutusmäärän?
Vakuutusmäärä voidaan laskea joko päivänarvon tai jälleenhankinta-arvon perusteella. Vakuutuksenantajat eivät yleensä maksa ilmoitettua kokonaisarvoa enempää, joten lomake kannattaa täyttää huolellisesti. Yleensä asiakkaamme vakuuttavat irtaimistonsa sen jälleenhankinta-arvon perusteella, jolloin heidän on arvioitava kustannukset, jotka aiheutuvat vastaavan tavaran hankinnasta kohdemaassa. Joskus
on mahdotonta korvata esinettä, jolla on tunnearvoa tai joka liittyy tiettyyn maahan. Tällaisessa tapauksessa on joko mietittävä tavaran ostamista lähtömaasta ja kuljetuskustannuksia uuteen asuinmaahan
tai tehtävä arvio sen perusteella, minkälaisen korvauksen hyväksyisi mahdollisen vahingon sattuessa.
Mitä omaisuutta vakuutus ei kata?
Vakuutus ei kata karjaa, kasveja, käteistä rahaa, siirtokelpoisia asiakirjoja, postimerkkejä, osakkeita,
asiakirjoja, koruja, kolikoita, jalokiviä, helmiä, jalometalleja joita ei ole lyöty kolikoiksi tai muita vastaavia
arvokkaita esineitä.
Minkälaisia vahinkoja vakuutus ei kata?
Katoamista tai vahinkoa, joka johtuu muutettavan irtaimiston luonteesta tai puutteellisesta kunnosta,
esim. liimauksen irtoamisesta, pinnan halkeilusta tai himmenemisestä, verhoilun vahingoittumisesta
materiaalin haurastumisen vuoksi, hajujen imeytymisestä, tavaran omasta puutteellisuudesta, säikeiden hajoamisesta tai vuodosta, paitsi jos ne ovat välitöntä seurausta riskistä, jonka varalta tavara on
vakuutettu Institute Cargo Clauses ICC (B) -ehdon mukaisesti.
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Mekaanista, sähköistä tai elektronista vikaa, paitsi jos se on välitöntä seurausta ulkoisesta fyysisestä
vahingosta.
Omistajan pakkaamien esineiden särkymistä, kolhiintumista, naarmuuntumista, lohkeilua tai katoamista.
Mitä teen, kun tavarani on toimitettu uuteen osoitteeseeni?
Tarkista, että kaikki tavarat on toimitettu, ja ilmoita näkyvistä vahingoista välittömästi kuljetustyöntekijöille (tai viimeistään yhden päivän kuluessa toimituksesta). Muista kuin näkyvistä vahingoista on
ilmoitettava kirjallisesti 30 päivän kuluessa.

Vakuutustyypit
Perustason vakuutus (kokonaishäviö) / Basic Cover (Total Loss)
Rajoitettu vakuutus, joka perustuu kansainvälisesti tunnustettuun Institute Cargo Clauses ICC (B) -ehtoon ja kattaa esimerkiksi lähetykset, joita muuttoyritys ei ole pakannut. Vakuutus kattaa tietyt riskit
kuten aluksen uppoamisen, tulipalon, varkauden ja kokonaishäviön.
Kattava vakuutus ( jälleenhankinta) / Comprehensive Cover (Replacement)
Vakuutus kattaa kaikki riskit Institute Cargo Clauses ICC (A) -ehdon mukaisesti. Lisäksi vakuutus kattaa
esimerkiksi vahingoittumisen, särkymisen ja osavahingon. Vakuutus kattaa myös antiikkiesineet ja helposti särkyvät esineet ilman, että vakuutusmaksu nousee.
Laajennettu kattava vakuutus ( jälleenhankinta plus) / Supreme Cover (Replacement Plus)
Tämä on kaikista kattavin vakuutus. Kattavan vakuutuksen etujen lisäksi lisävakuutus kattaa esinepareihin ja -setteihin sekä mekaanisiin vikoihin liittyvät korvausvaatimukset. Vakuutusmaksu perustuu
ilmoitettuun kokonaisarvoon, ei tiettyjen esineiden arvoon.
Vakuutusmaksut
Vakuutusmaksut lasketaan tavaroiden/ajoneuvojen ilmoitetun kokonaisarvon perusteella. Ehdotuksessamme esitetty tarjous vakuutusmaksusta perustuu kattavaan vakuutukseen. Mikäli haluat rajoittaa
vakuutuksen kattamaan ainoastaan kokonaishäviön tai laajentaa vakuutuksen kattavuutta, seuraavat
ehdot pätevät.
Perustason vakuutus Kattava vakuutus
Laajennettu kattava
			vakuutus
EU

2.00%

2.00%

2.25%

Muu maailma

2.00%

3.00%

3.75%

Autot, moottoripyörät, veneet*

2.00%

2.25%

n/a

*Henkilökohtaisten tavaroiden vakuutuksessa ei ole omavastuuta, mutta autojen, moottoripyörien ja
veneiden osalta omavastuu on 100 euroa. Ajoneuvojen arvo on määriteltävä päivänarvon, ei jälleenhankinta-arvon perusteella. Huomioithan, että vakuutusmaksun vähimmäismäärä on 150 euroa kaikilla
vakuutustasoilla.
Kopio Institute Cargo Clauses ICC -ehdoista on saatavilla pyydettäessä.
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