
 

 

*PZU on AB “Lietuvos draudimas” Eesti filiaali kaubamärk Eestis. AB “Lietuvos draudimas” on Leedu kahjukindlustusselts, mis kuulub rahvusvahelisse PZU kontserni. 
 

 

 

 

Välistatud riigid ja territooriumid C200/2015 
 
Kehtivad alates 01.veebruar 2015 a.  

 

Grupp A (Absoluutne välistus) 
 

Käesoleva eritingimuse kohaselt ei laiene kindlustuskaitse mitte mingil juhul veostele, mille algus- või lõpp-

punkt on, või mis asuvad või mis läbivad järgmisi riike või territooriumeid, isegi juhul kui kindlustuslepingus 
on kehtivusalaks märgitud „kogu maailm“:  

Afganistan, Iraan, Jeemen, Kesk-Aafrika Vabariik,  Libeeria, Mali, Põhja-Korea, Somaalia, Lõuna-Sudaan, 
Põhja-Sudaan, Süüria või muu riik, mille suhtes on rakendatud ÜRO, Euroopa Liidu, Ameerika Ühendriikide 

või Ühendkuningriigi poolt kaubanduskeeld või kus vastavalt kohalikele õigusaktidele ei ole lubatud sõlmida 

veosekindlustust väljaspool seda riiki. 
 

Grupp B (Erikokkulepe) 
 

Käesoleva eritingimuse kohaselt ei laiene kindlustuskaitse veostele, mille algus- või lõpp-punkt on, või mis 
asuvad või mis läbivad järgmisi riike või territooriumeid, isegi juhul kui kindlustuslepingus on kehtivusalaks 

märgitud „kogu maailm“ välja arvatud juhul kui kindlustuslepingus on kirjalikult kokkulepitud teisiti: 

 
Egiptus, Elevandiluurannik (Cote d’Ivoire), Eritrea, Guinea, Guinea Bissau, Kongo (kaasa arvatud Kinshasa 

and Brazzaville), Iraak, Kuuba, Liibüa, Myanmar (Birma), Serbia, Tuneesia, Ukraina, Valgevene, Venemaa, 
Zimbabwe või muu riik, mille suhtes on rakendatud ÜRO, Euroopa Liidu, Ameerika Ühendriikide või 

Ühendkuningriigi poolt kaubanduskeeld või kus vastavalt kohalikele õigusaktidele ei ole lubatud sõlmida 

veosekindlustust väljaspool seda riiki. 
 

Grupp C (Sõja- ja Streigiriskid) 
 

Kui kindlustuskaitse sisaldab Sõja- ja Streigiriske (Institute War and Strikes Clauses), siis mainitud 
kindlustuskaitse ei hõlma siiski alljärgnevaid riike või territooriumeid välja arvatud juhul kui kindlustuslepingus 

on kirjalikult kokkulepitud teisiti: 

 
Alžeeria, Aserbaidžaan, Bangladesh, Boliivia (välistatud on ainult sisemaine transport), Burkina Faso, Burundi, 

Ecuador (välistatud on ainult sisemaine transport), Ekvatoriaal - Guinea, Etioopia (välistatud on ainult 
sisemaine transport), Filipiinid, Gruusia (kaasa arvatud Abhaasia ja Lõuna-Osseetia), India (välistatud on 

ainult sisemaine transport), Indoneesia, Iisrael (kaasa arvatud Palestiina s.o. West Bank ja Gaza Strip), 

Jordaania,  Kamerun, Keenia, Kolumbia, Liibanon, Lõuna-Korea, Madagaskar (välistatud on ainult sisemaine 
transport), Mauritaania (välistatud on ainult sisemaine transport), Moldova (välistatud on ainult Transnistria), 

Mägi-Karabahh, Nepal (välistatud on ainult sisemaine transport), Niger, Nigeeria, Pakistan, Peruu, Saudi 
Araabia, Tšaad või muu riik, mille suhtes on rakendatud ÜRO, Euroopa Liidu, Ameerika Ühendriikide või 

Ühendkuningriigi poolt kaubanduskeeld või kus vastavalt kohalikele õigusaktidele ei ole lubatud sõlmida 
veosekindlustust väljaspool seda riiki. 

 


