Transpordiettevõtte vastutuskindlustus
Kindlustusteenuse teabedokument
AB „Lietuvos draudimas“ Eesti filiaal
Tea bedokumendis on ül dine ül evaade ki ndlustusteenuse kohta. Teabedokument ei kajasta s õlmitava l epingu eripärasid. Tervi klik tea ve sõlmitava
ki ndlustuslepingu kohta on teistes dokumentides, näiteks pakkumuses, kindlustustingimustes, kindlustuspoliisil.

Mis kindlustusteenusega on tegu?
Tra ns pordiettevõtte va stutuskindlustus on va batahtlik. Ki ndlustatud on ekspedeerija, a utovedaja ja/või laopidaja va stutus kaubaomaniku ees veosega
toi munud kahjude suhtes. See tä hendab, et kui tra nspordiettevõte kindlustustatud isikuna on süüdi veose kahjustumises, hävimises või kaotsiminekus,
hüvi ta b tekitatud kahju kindlustusandja.

Mis on kindlustatud?

Mis ei ole kindlustatud?





Ki ndlustusjuhtum on kindlustusperioodil veosega
toi munud kahju, mille tagajärjel on kindlustatud isikul
tekki nud kahju hüvi tamise kohustus kauba omaniku
ees riigisiseste ja rahvusvaheliste õigusaktide kohaselt.



Autovedaja vastutust (kauba maanteeveoleping)
regul eerivad ra hvusvaheliste vedude puhul näiteks CMR
konventsioon (Rahvusvaheline Autokaubaveolepingu
Konventsioon) ja Eesti-siseste vedude puhul
võl a õigusseaduse kaubaveoleping.



Eks pedeerija va stutust (ekspedeerimisleping)
regul eerivad näiteks ELEA üldtingimused (Eesti Logistika
ja Eks pedeerijate As sotsiatsioon), NSAB üldtingimused
(Põhja maade Ekspedeerijate Assotsiatsioon), CMR
konventsioon (Rahvusvaheline Autokaubaveolepingu
Konventsioon), võlaõigusseaduse kaubaveoleping, CIM
konventsioon, Haagi – Vi sby reeglid, Montréali
konventsioon.



La opidaja vastutust (ladustamisleping) reguleerivad
nä i teks ELEA l adustamise üldtingimused (Eesti Logistika
ja Eks pedeerimise Assotsiatsioon).



Hüvi ta takse veose kahjustumisest, hävimisest või
ka otsiminekust põhjustatud kahju, kuid mitte s uuremas
ul a tuses, kui on sätestatud va stavas õigusaktis. Näiteks
CMR konventsiooni kohaselt on kindlustushüvitise
pi i rmääraks kaotsi läinud, kahjustunud või hävinud
ka uba bruto kg kohta 8,33 SDRi.



Tä i endava makse eest on võimalik l isariskidena
ki ndlustada
Fi nantskahjud – nt veoraha, tollimaksud, kauba
koha letoimetamisega hilinemine, kauba
ümberlähetamiskulud, kauba ümberpakkimis- ja
s orteerimiskulud, üldisest merekahjust tuleneva d
nõuded;

Ki ndlustatud ei ole, näiteks
 Kol ma ndate isikute tervise kahjustamisest ja
kehavi gastuste tekitamisest põhjustatud kahjud.
s ti vi doride, laevaehitajate ja
l a eva remondiettevõtjate, l aeva- ja liiniagentide,
s a dama administratsiooni, ra udtee operaatorite,
mere-, ra udtee- või õhutranspordivahendite
operaatorite jms l epingutest tulenev va stutus.
Ki ndlustuslepinguga ei kaeta kohustusliku kindlustuse
ri s ke (näiteks l iikluskindlustus).
Autovedaja vastutuse kindlustuskaitse ei kehti
veoki tele, mis pole kindlustuslepingusse märgitud.
Ka hju, mis tuleneb kindlustatud isiku va stu esitatud
nõudest TIR konventsiooni, tolli- või maksu- või muu







ga ra ntii või ta gatise alusel.

Millised on kindlustuskaitse piirangud?
!

Loetelu mittehüvitatavast kahjust on toodud
ki ndlustustingimustes, mille kohaselt ei hüvitata näiteks
!
ka hju, mis on tekkinud vä ljaspool kindlustuspoliisil
mä rgi tud kindlustusterritooriumi või
ki ndlustusperioodi;
!
ka hju, mis on põhjustatud veose loomupärastest
oma dustest, veast või puudusest, ta vapärasest
l ekkimisest, mahu või kaalu kaotusest, kulumisest
või rebenemisest;
!

Kul utused – õigusabikulud, lisakulud
ki ndlustusjuhtumi vältimiseks ja kahju piiramiseks;
Kontei nerid ja haagised – kolmandate isikute
konteineritele ja haagistele põhjustatud kahjud;
Ra s ke hooletus – kindlustatu või temaga
võrds ustatud i siku raskest hooletusest põhjustatud
ka hju;

!

ka hju, mis on põhjustatud veose pakendi
mi ttevastavusest, et see peaks va stu tava pärastele
ohtudele veose marsruudi ulatuses või
l a dustamiskohas, v.a juhul, kui pakkimine või veose
etteva lmistamine toimus kindlustatud i siku poolt
(k.a tema töötajad ja i sikud, kes kindlustatud isikut
es indavad);
ka hju, mis on põhjustatud temperatuurist,
õhuniiskusest või nende muutumisest, v.a juhul, kui
s ellise kahju on põhjustanud temperatuuriseadme
ri ke või liiklusõnnetus või kindlustatud isiku poolt
eks likult s eadistatud kaubaveo nõuetele
mi ttevastav temperatuurirežiim. Kahju hüvitamise

Va s tutus kolmandate isikute ees – kolmandate
i s ikute va rale, v.a veovahendile põhjustatud kahju.


Hüvi tispiirid ja omavastutused märgitakse
ki ndlustuspakkumusel ja kindlustuspoliisil.



Hüvi tispiir vä heneb vä ljamakstud hüvitise võrra.

eel dus on, et tra nspordirežiim on spetsiaalselt
tel litud kindlustatud isiku käest ja kindlustatud isik
es itab lisaks muudele nõutud dokumentidele ka
temperatuuriseadmete mõõtevahendite näidud.

Kus kindlustus kehtib?


Kehti b lepingus märgitud kindlustusterritooriumil, v.a piirkondades, mis on eritingimuste kohaselt vä listatud.

Mis on minu kohustused?
— Enne kindlustuslepingu sõlmimist tuleb esitada kindlustusandja küsitud andmed. Esitatud teave peab olema täielik ja õige.
Ki ndlustusandja eeldab, et klient esitab ka ilma kindlustusandja küsimusteta teabe, mille s uhtes kindlustusandjal on oluline
ä ra tuntav huvi ja millel on oluline mõju kindlustusmaksele. Selline on näiteks veokite nimekiri, kaubagruppide l oetelu,
kehti vuspiirkond ja info va rasemate kahjude kohta või sündmuste kohta, mis võivad kujuneda nõudeks.

— Kui esitatud andmed muutuvad peale kindlustuslepingu s õlmimist, siis tuleb sellest kindlustusandjat teavi tada.
— Ki ndlustusvõtja põhikohustus on tasuda kindlustusmakse.
— Ki ndlustuslepingu kehtivuse a jal tuleb käituda mõistlikul vi isil, et kindlustusjuhtumit ä ra hoida.
— Kui ki ndlustusjuhtum on toimunud, siis tuleb sellest kindlustusandjat viivitamata teavitada. Samuti tuleb teha mõistlikke
toi minguid kahju s uurenemise vältimiseks.

Millal ja kuidas pean tasuma kindlustusmakse?
Ki ndlustusmakse või selle osa tuleb tasuda poliisil näidatud s ummas ja tähtajaks. Tavaliselt tasutakse makse pangaülekandega arve alusel.

Millal kindlustuskaitse algab ja lõppeb?
Ki ndlustuskaitse algab ja l õppeb poliisil märgitud tä htajal.
Ki ndlustuskaitse võib lõppeda ka enne poliisil märgitud tä htaega, kui kindlustusleping lõppeb või lõpetatakse enne seda. Näiteks võib
ki ndlustusandja lepingu l õpetada, kui kindlustusmakse jääb tasumata.

Kuidas saan kindlustuslepingu lõpetada?
Ki ndlustusvõtja ei saa kindlustuslepingut enne tähtaega lõpetada.
Ki ndlustuslepingu enne tähtaega lõpetada vaid poolte kokkuleppel erakorralistel asjaoludel. Näiteks kui kindlustatud ettevõte lõpetab
oma tegevuse.
Lepi ngu l õpetamiseks tuleb esitada s ooviavaldus kindlustusandjale.

