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Mis liiki kindlustusega on tegemist?
Veosekindlustus on mõeldud veose omanikule kaubale transpordi käigus tekkinud kahjude hüvitamiseks.

Mida kindlustatakse?

Mida ei kindlustata?



Veosekindlustuse objektiks on transporditav vara
(veos). Võimalik on kindlustada nii üksikut veost, kui
kokkulepitud perioodil transporditavaid varasid.





Kindlustuskaitse kehtib veose transportimisel
lähtekohast sihtkohta, kaasa arvatud sellega seotud
tavapärane ümberlaadimine, vaheladustamine, pealeja mahalaadimine.





Võimalik on sõlmida ka näitusekindlustus, mis kehtib
edasi-tagasi veo ja nende vahele jääva näituse ajal.



Võimalik on sõlmida ka kolimiskindlustus, mis kehtib
alates hetkest, mil alustatakse vara teisaldamist selle
esialgsest asukoharuumist, ning lõpeb siis, kui vara
on sihtpunktiks olevasse ruumi teisaldatud.



Veosekindlustuse kindlustuskaitse põhineb
rahvusvaheliselt aktsepteeritud tingimustel Institute
Cargo Clauses (ICC).



Veosekindlustuse kindlustusjuhtumiteks võivad olla
tulekahju, plahvatus, transpordivahendi avarii,
vandalism, veose kadumine varguse või röövi tagajärjel.



Kindlustuskaitse täpne kirjeldus on märgitud
kindlustuspoliisil, sõltuvalt valitud kindlustuspaketist.



Veosekindlustuse kindlustussumma on märgitud poliisil.

Kindlustatud ei ole näiteks raha,
väärtpaberid,
väärismetallid,
väärismetallidest ehted, pärlid,
kalliskivid, kunstiteosed, elusloomad, elustaimed.
Kindlustatud ei ole eelnevalt kahjustunud kaup.

Kas kindlustuskaitsel on piiranguid?
!

Näiteks ei hüvitata kahju ja kulutusi, mis on seotud:
!

!
!

sellega, et veos on pakendatud, paigaldatud või
kinnitatud pudulikult või mittenõuetekohaselt;
!
tavapärase lekkimise, tavapärase kaalu või mahu
vähenemise või tavapärase kulumisega.
Kindlustus ei hüvita vastutust seoses kahju tekitamisega
kolmandatele isikutele.
Kindlustus ei
kata
ümberlaadimiskulusid,
transpordikulusid, mis ei ole veose omaniku
vastutusel, kahjustatud veose eest sihtpunktis
makstavaid summasid, nagu vedaja vastutusel olevaid
transpordikulusid, ekspedeerimiskulusid, tolli- ja
riigimakse.

Kus ma olen kindlustatud?


Kindlustus kehtib poliisil märgitud territooriumil.

Millised on minu kohustused?
—

Esitada lepingu sõlmimisel korrektsed andmed.

—

Tasuda kindlustusmakse.

—

Kindlustusandjat tuleb teavitada riskiasjaoludest ja nende muutumisest. Näiteks muutusest veose koosseisus, selle pakendamises,
ühikuteks jagunemises, transpordiviisis või käsitlemise meetodites.

—

Kindlustuslepingu kehtivuse ajal tuleb mõistlikult käituda, et vähendada kindlustusjuhtumi toimumise tõenäosust.

—

Kindlustusandjat tuleb kahjujuhtumist viivitamatult teavitada ning järgida tema juhiseid.

Millal ja kuidas ma maksan?
Kindlustusmakse suurus ja tasumise tähtaeg on poliisil. Tavaliselt tasutakse makse pangaülekandega arve alusel.
Kui leping loetakse sõlmituks makse tasumisest, siis pakkumuses on märgitud aeg, mille jooksul tuleb makse tasuda.

Millal kindlustuskaitse algab ja lõppeb?
Kindlustuskaitse algab kindlustusperioodi alguskuupäeval. Kindlustuskaitse lõpeb kindlustusperioodi möödumisel.
Kindlustuskaitse võib lõppeda enne lepingus märgitud kindlustusperioodi lõppu. Näiteks võib kindlustusandja lepingu lõpetada, kui
kindlustusmakse on tasumata.

Kuidas saan kindlustuslepingu lõpetada?
Lepingu lõpetamiseks tuleb esitada sooviavaldus kindlustusandjale. Tavaliselt saab lepingu ennetähtaegselt lõpetada vaid kindlustusvõtja
ja kindlustusandja kokkuleppel.

