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Kehtivad alates 01.12.1998

AASTASE VEOSEKINDLUSTUSLEPINGU TINGIMUSED

 1 LEPINGUGA HÕLMATUD VEOD

2 KINDLUSTUSTINGIMUSED

3 VASTUTUSE ÜLEMMÄÄR

1.1 Lepinguga on hõlmatud kaupade veod, mis 
seonduvad kindlustusvõtja lepingus määratletud 
äritegevusega. 

1.2 Iga üksiku veo lepinguga hõlmamiseks on 
siiski nõutav,

- et kindlustusvõtjal on tarnelepingu alusel kas 
müüjana või ostjana õigus või kohustus veos 
kindlustada, või tal on kokkulepitud kohustus 
kindlustada veos enne mistahes kahjujuhtumi 
toimumist selle osapoole nimel, kellel on 
õigus kindlustamise üle otsustada, ja 

- et vedu algab lepingu kehtimise ajal.

1.3 Kaup, mis on ostetud veo ajal, on lepinguga 
hõlmatud hetkest, mil kaubaga seonduv risk siirdub 
ostjale, kui kindlustusvõtja ja kindlustusandja on selle 
kohta eelnevalt eraldi kokkulepe sõlminud.

1.4 Kui ei ole kokku lepitud teisiti, siis leping ei 
hõlma kaupade vedusid, mille kohta ei ole 
konossementi, kviitungit veose vastuvõtmise kohta, 
veosertifikaati (CMR) või muud samaväärset 
dokumenti.

1.5 Kindlustatud vedu ei saa lepingust välja jätta, 
kuigi kaubad võivad olla täielikult või osaliselt 
kindlustatud ostja, müüja, ekspedeerija või kellegi 
muu poolt.

 

2.1 Kindlustuslepinguga hõlmatud kaupade vedu 
kindlustatakse lepingus määratletud tingimustel.

2.2 Kui ei ole teisiti kokku lepitud, kehtib 
kindlustatud vedude või eraldi deklareeritud ladus-
tamise ajal Üldiste Veosekindlustustingimuste 
põhikindlustus (punkt 3.1).

 

3.1 Kindlustusandja vastutab kindlustatud kauba 
kaotuse või kahjustuste eest iga veo ja/või transpordi-
vahendi kohta kuni lepingus sätestatud vastutuse 
ülemmäärani.

3.2 Kui ühel transpordivahendil asuvate veoste 
summaarne kindlustusväärtus on suurem eelnime-
tatud vastutuse ülemmäärast, vastutab kindlustus-

andja seda ületava väärtuse osa eest vaid siis, kui 
selles enne kindlustatud veo algust kokku lepiti. 

3.3 Kui kindlustusandja nõustub transpordi-
vahendi kohta kehtestatud ülemmäära ületavat 
väärtust kindlustusakattega hõlmama, on tal õigus 
nõuda selle eest lisamakset vastavalt kindlustatud 
veoga seonduvatele asjaoludele ning võttes arvesse 
vastutuse suurenemist.

 

4.1 Kindlustusvõtja kohustuseks on teatada 
kindlus tusandjale kõikidest kindlustuse alla 
kuuluvatest  vedudest vastavalt lepingus kokku-
lepitud protseduurile. 

4.2 Kui teatamisperioodil ei ole toimunud 
kindlustatavaid vedusid, tuleb ka sellest kindlustus-
andjat informeerida.

4.3 Kui kindlustusvõtja ei järgi kokkulepitud 
teatamisprotseduuri, on kindlustusandjal õigus nõuda 
kindlustusmakseid eelnenud perioodi kohta 
deklareeritud kindlustusväärtuse alusel. Riskide 
varjamise või nendest mitteteatamise tagajärjed on 
toodud käesolevate tingimuste punktis 8.

Kui ei ole teisiti kokku lepitud, kehtib Üldiste Veose-
kindlustustingimuste kohaselt määratud kindlustus-
väärtus kõikidele deklareeritavatele veostele. 

6.1 Kindlustusmaksed arvutatakse lepingus või 
selle lisas kokkulepitud tariifide alusel. 

6.2 Kindlustusvõtja on kohustatud maksma 
lepingus määratud aastase miinimumkindlustus-
makse.

6.3 Seadusandluses ette nähtud mistahes 
spetsiaalsed maksud või lõivud lisatakse lepingus 
määratud kindlustusmaksele.

7.1 Leping ja selles toodud või sellele lisanduvad 
kindlustustingimused ja -tariifid lähtuvad lepingu alla-
kirjutamise ajal kehtinud asjaoludest. 
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Kindlustusvõtjal on kohustus kindlustusandjale 
koheselt teatada mistahes muutustest nimetatud 
asjaoludes.

7.2 Kui punktis 7.1. toodud asjaolud muutuvad 
lepingu kehtivusajal nii, et kindlustatud veose osalise 
või täieliku kaotuse või kahjustuste risk suureneb, või 
kui väljamakstav hüvitis ületab kindlustusaasta kohta 
tasutud maksed, on kindlustusandjal õigus 
kindlustustingimusi ja -makseid korrigeerida. 
Korrigeeritud kindlustus-tingimused ja/või -tariifid 
jõustuvad 15-ndal päeval alates päevast, mil 
kindlustusandja on kindlustusvõtjale vastava teate 
tähitud kirjana välja saatnud või muul tõestataval viisil 
edasi andnud.

7.3 Kui kindlustusvõtja ei nõustu punkti 7.2 alusel 
toimunud kindlustustingimuste ja/või -tariifide 
korrigeerimisega, tuleb tal sellest kindlustusandjale 
kirjalikult teatada 14 päeva jooksul alates päevast, mil 
ta kindlustusandja  poolt punkti 7.2. kohaselt 
edastatud teate kätte sai. Sel juhul katkeb kindlustus 
neljateistkümnendal päeval kell 24:00.

8.1 Kui kindlustusvõtja ei teata kindlustuslepingu 
järgi kindlustamisele kuuluvast veosest või veose 
ladustamisest, või kui ta annab selle kohta vale, 
eksitavat või vigast informatsiooni, ning saab näidata, 
et see ei olnud tingitud mõne muu osapoole veast või 
mitteteatamisest, on kindlustusandjal õigus kindlus-
tusleping koheselt lõpetada.

8.2 Kui kindlustusvõtja jätab kindlustatavast 
veosest teatamata tahtlikult, või annab sellest vale, 
eksitavat või vigast informatsiooni, kaotab ta õiguse 
hüvitisele. Sellele lisaks on kindlustusandjal õigus 
leping katkestada vastavalt punktile 8.1.

8.3 Kui kindlustusvõtja tunnistatakse makse-
jõuetuks või kuulutatakse välja pankrot, on 
kindlustusandjal õigus kindlustusleping lõpetada 14 
päeva pärast maksejõuetuks tunnistamist või pankroti 
väljakuulutamist.

8.4 Punktides 8.1, 8.2 ja 8.3. toodud juhtudel on 
kindlustusandjal õigus sisse nõuda kokkulepitud 
kindlustusmaksed kõikidelt lepingujärgsetelt veostelt.

8.5 Kindlustusandjal on õigus saada informat-
siooni kindlustusvõtja lepingujärgsete kohustuste 
osas kindlustusvõtja raamatupidamisest ja muudest 
dokumentidest Kaubandus- ja Tööstuskoja poolt 
autoriseeritud audiitorite abil. 

 

9.1 Leping jõustub lepingus toodud ajahetkel ja 
on jõus ühe aasta kaupa, kuni üks osapool ei teata 
kirjalikult lepingu lõpetamisest vähemalt 30 päeva 
enne kindlustusaasta lõppemist.

9.2 Kui üks osapool lõpetab lepingu punkti 9.1. 
või muude sätete alusel, jätkub kindlustus nende 
vedude osas, mis enne lepingu lõppemist lepinguga 
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hõlmati seni, kuni vastutus lepingujärgselt lõpeb.

9.3 Konossemendi, veosertifikaadi, kviitungi või 
muu kindlustatud kauba veo kohta käiva dokumendi 
väljastamise kuupäev näitab, kas lepingujärgne veos 
on alanud lepingu jõusoleku ajal. Kui dokumendi 
kuupäev erineb Üldistes Veosekindlustustingimustes 
määratud vastutuse algushetkest, määratakse 
vastutuse algus nimetatud kindlustustingimuste 
põhjal.
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