
  

  

 
 

 

 
 

 
 

  
 

  
  

 

INCOTERMS 
Toimituslausekkeet 

EXW - noudettuna lähettäjältä 
(nimetty toimituspaikka; ex tehdas, ex varasto, jne.) 

FCA - vapaasti rahdinkuljettajalla 
(nimetty toimituspaikka) 

FAS (vain vesikuljetukset) 
vapaasti aluksen sivulla 
(nimetty laivaussatama) 

FOB (vain vesikuljetukset) 
vapaasti aluksessa 
(nimetty laivaussatama) 

CFR (vain vesikuljetukset) 
kulut ja rahti maksettuina 
(nimetty määräsatama) 

CIF (vain vesikuljetukset) 
kulut, vakuutus ja rahti maksettuina 
(nimetty määräsatama) 

CPT - kulut maksettuna 
(nimetty määräpaikka) 

CIP - kuljetus ja vakuutus maksettuina 
(nimetty määräpaikka) 

DAP 
toimitettuna määräpaikalle 
(nimetty määräpaikka) 

DPU 
toimitettuna purettuna 

DDP - toimitettuna tullattuna 
(nimetty määräpaikka) 

Tavarariski 
Kustannukset 

Asiakirjat 

Tavarariski 
Kustannukset 

Asiakirjat 

Tavarariski 
Kustannukset 

Asiakirjat 

Tavarariski 
Kustannukset 

Asiakirjat 

Tavarariski 
Kustannukset 

Asiakirjat 

Tavarariski 
Kustannukset 

Asiakirjat 

Tavarariski 
Kustannukset 

Asiakirjat 

Tavarariski 
Kustannukset 

Asiakirjat 

Tavarariski 
Kustannukset 

Asiakirjat 

Tavarariski 
Kustannukset 

Asiakirjat 

Tavarariski 
Kustannukset 

Asiakirjat 

Ostaja voi vakuuttaa tavaran. Ostaja 
kantaa riskin koko kuljetuksen ajan. 

Ostaja voi vakuuttaa tavaran (myyjä 
voi vakuuttaa tavaran nimettyyn 
toimituspaikkaan asti). 

Ostaja voi vakuuttaa tavaran (myyjä 
voi vakuuttaa tavaran alukselle asti). 

Ostaja voi vakuuttaa tavaran (myyjä 
voi vakuuttaa tavaran alukseen asti). 

Ostaja voi vakuuttaa tavaran (myyjä 
voi vakuuttaa tavaran alukseen asti). 

Myyjä vakuuttaa tavaran (osta
jan hyväksi) määräsatamaan asti 
vähintään Institute Cargo Clauses (C) 
-ehdon tai vastaavan ehdon mukaisesti 
(ostaja voi vakuuttaa jatkokuljetuksen). 

Ostaja voi vakuuttaa tavaran. 

Myyjä vakuuttaa tavaran (ostajan 
hyväksi) määräpaikkaan asti vähintään 
Institute Cargo Clauses (A) -ehdon tai 
vastaavan ehdon mukaisesti (ostaja voi 
vakuuttaa jatkokuljetuksen). 

Myyjä voi vakuuttaa tavaran 
määräpaikkaan saakka (ostaja voi 
vakuuttaa jatkokuljetuksen). 

Myyjä voi vakuuttaa tavaran kunnes 
se on purettu kuljetusvälineestä 
sovitussa määräpaikassa 

Myyjä voi vakuuttaa tavaran. Myyjä 
kantaa riskin koko kuljetuksen ajan. 

Myyjä Terminaali Terminaali Tulli Ostaja Tulli 

Tavarariski siirtyy ostajalle, kun tavara on asetettu ostajan käytettäväksi sovittuna aikana sovitussa paikassa. 

Tavarariski siirtyy ostajalle, kun tavara on luovutettu ensimmäiselle rahdinkuljettajalle tai terminaaliin sovittuna aikana sovitussa paikassa. 

Tavarariski siirtyy ostajalle, kun tavara on toimitettu aluksen sivulle laivaussatamassa. 

Tavarariski siirtyy ostajalle, kun tavara on toimitettu alukseen laivaussatamassa. 

Tavarariski siirtyy ostajalle, kun tavara on toimitettu alukseen laivaussatamassa. 

Tavarariski siirtyy ostajalle, kun tavara on toimitettu alukseen laivaussatamassa. 

Tavarariski siirtyy ostajalle, kun tavara on luovutettu ensimmäiselle rahdinkuljettajalle tai terminaaliin. 

Tavarariski siirtyy ostajalle, kun tavara on asetettu ostajan käytettäväksi purettuna sovitussa määräpaikassa. 

Tavarariski siirtyy ostajalle, kun tavara on asetettu ostajan käytettäväksi sovitussa määräpaikassa, tullattuna ja valmiina purettavaksi. 

Tavarariski siirtyy ostajalle, kun tavara on asetettu ostajan käytettäväksi sovitussa määräpaikassa, valmiina purettavaksi. 

Sopimuksen mukaan 

Sopimuksen mukaan 

Tavarariski siirtyy ostajalle, kun tavara on luovutettu ensimmäiselle rahdinkuljettajalle tai terminaaliin. 

Myyjän Sopimuksen Ostajan 
velvollisuudet mukaan velvollisuudet 

= Tavara 




