
MIDA KINDLUSTATAKSE?

Lähtuvalt lepingu sõlmimisel valitud kindlustusvõimalusest  
on kindlustatud:

 kauba hävimine või kahjustumine, kui kaupa veetakse 
kooskõlas CMR konventsiooniga või teiste kindlustusandja 
poolt aktsepteeritud lepingutega;

 vastutuse väljaselgitamiseks kantud õigusabikulud poliisil 
märgitud ulatuses;

 kindlustatu vastutus, mis tuleneb 

 saamata jäänud veorahast kauba kahjustumise  
või hävimise korral;

 hilinemisest kauba kohaletoimetamisel juhul, kui 
tegemist on CMRi ja teiste veolepingu poolte vahel 
kokkulepitud õigusaktide, lepingute ja/või eeskirjade 
alusel sätestatud kaupade kohaletoimetamise 
tähtaegade rikkumisega; 

 kauba väljaandmisest juhul, kui sellega on rikutud  
kauba käsutamisõigusega isiku korraldust kaupa  
mitte välja anda;

 vastutus kolmandate isikute ees neile kaubaga põhjustatud 
kahju korral, kui vastutus tekib seoses kolmandate isikute 
vara hävimisega või kahjustumisega osas, mis ei kuulu 
hüvitamisele vastava riigi kohustuslikule liikluskindlustusele;

 mõistlikud ja otstarbekad kulutused kindlustusjuhtumi 
vältimiseks, kindlustusjuhtumi tagajärjel tekkinud kahju 
vähendamiseks või kahju suurenemise ära hoidmiseks;

 kulud, mis võidakse kindlustusvõtjale määrata vastavalt 
riikide tolliseadustele ja -eeskirjadele, seoses TIR 
konventsiooniga kehtestatud tollioperatsioonide läbiviimise 
või kaupade veoprotseduuri rikkumisega TIR vihiku 
kasutamisel.

 Kindlustussumma (sh täiendavate kindlustuskaitsete 
kindlustussumma) on märgutud poliisil. Kindlustussumma 
nõuete osas ühe TIR vihiku kasutamisel kindlustusvõtja poolt 
on mitte rohkem kui 60 000 eurot.
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Teabedokumendis on Autovedaja/ekspedeerija vabatahtliku vastutuskindlustuse üldine ülevaade. See ei kajasta Teie kindlustushuvist ja nõudmistest lähtuvaid 
kindlustuslepingu tingimusi. Lepingu tingimused on muudes dokumentides, näiteks pakkumuses, kindlustustingimustes ja poliisil.

MIS LIIKI KINDLUSTUSEGA ON TEGEMIST?

Tegemist on vabatahtliku vastutuskindlustusega, mis on mõeldud vedajate ning vedude korraldajate poolt oma kliendiga sõlmitavatest veolepingutest tuleneva 
tsiviilvastutuse kindlustamiseks. Käesoleva vastutuskindlustusega ei pakuta kindlustuskaitset kõigi võimalike kohustuste ulatuses, mis lähtuvad autovedajate/
ekspedeerijate poolt sõlmitavatest veolepingutest, vaid ainult kindlustuslepinguga kokkulepitud ulatuses. Autovedaja/ekspedeerija vabatahtliku vastutuskindlustust 
nimetatakse veel näiteks vedaja vastutuskindlustuseks või CMR kindlustuseks.

MIDA EI KINDLUSTATA?

Kindlustatud ei ole näiteks:

 reisijate vedu, inimeste vedu;

 vedu, mida teostatakse rahvusvaheliste postikonventsioonide 
alusel;

 kolimisteenuse osutamine;

 sõiduki(te) pukseerimine;

 arvuti ja elektroonikasüsteemides olev tarkvara  
või programm;

 kindlustusvõtja õigusvastane tegevus;

 juhtumid, milles vedaja vabaneb vastutusest CMR 
konventsiooni, ELEA üldtingimuste või teiste seadusest 
tulenevate sätete alusel (näiteks vedaja vastutust piiravad  
või vastutusest vabastavad klauslid);

 kunstiteoste, antiikesemete, väärismetallide, vääriskivide, 
rahatähtede, elusolendite vedu.

Hüvitamisele ei kuulu näiteks:

 terrorismist, rahvarahutustest, röövimisest, tulirelva  
või lõhkekeha kasutamisest tulenevad kahjud;

 võimalikud nõuded vääramatu jõu (force majeure) tagajärjel, 
mis ei sõltu poolte tahtest, ega allu nende kontrollile;

 salakauba, ebaseadusliku kauba, deklareerimata kauba veost 
tulenevad nõuded;

 väljaspool kindlustusperioodi või kindlustatud piirkonda 
toimunud sündmusest tulenevad nõuded;

 nõuded seoses kauba puudujäägiga väliselt korras pakendi 
või plommide korral samuti tehniliselt mittesobiva või 
katkise tranpordivahendi või selle seadme (külmaagregaat) 
kasutamisel;

 nõuded, mis põhinevad sündmusel, millest kindlustusvõtja 
oli või oleks pidanud olema teadlik enne kindlustuslepingu 
sõlmimist või veo algust ja millest ta ei teatanud 
kindlustusandjale enne lepingu sõlmimist;

 nõuded, mis tulenevad dokumentide kaotsiminekust  
või ebakorrektsest täitmisest;

 aegunud nõuded;

 asjaolud, mis tingisid hüvitise väljamaksmise on põhjustatud 
kindlustatud isiku poolt alkoholi või muus joobeseisundis 
sooritatud tegevusest.



MILLISED ON MINU KOHUSTUSED?

Teie kohustus on:

 tasuda õigeaegselt kindlustusmakse;

 teatada kindlustusandjale kindlustuslepingu sõlmimisel kõigist talle teada olevatest olulistest asjaoludest, millel võib mõju olla kindlustusandja  
otsusele leping sõlmida ning riskiasjaolude suurenemisest teada saamisel teavitada sellest kindlustusandjat esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem  
kui kahe tööpäeva jooksul. Riski suurenemiseks loetakse asjaolu muutumist, mis võib kaasa tuua kahju tekkimise;

 tegema kõik endast oleneva kindlustusjuhtumi ärahoidmiseks, mitte suurendada kindlustusriski võimalikkust;

 kindlustusjuhtumist teada saamisel kirjalikult teatama sellest kindlustusandjale esimesel võimalusel;

 teatama viivitamatult politseile, kui on tegemist liiklusõnnetusega või kui eeldatakse kolmandate isikute õigusvastast tegevust või võimalikku nõuet 
seoses veetava kaubaga;

 teatada kindlustusandjale mistahes vormis esitatud nõudest või asjaoludest, mille tagajärjeks võib olla nõude esitamine ning lisada sellele asjakohane 
dokumentatsioon;

 mitte tunnistada ilma kindlustusandja nõusolekuta mistahes vormis kindlustusvõtja vastu esitatud nõudeid ega sõlmida kokkuleppeid.

KUS MA OLEN KINDLUSTATUD?

 Kindlustus kehtib kindlustuspoliisil märgitud territooriumil. 

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 poliisil 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.

KAS KINDLUSTUSKAITSEL ON PIIRANGUID?

  Kindlustatud vedaja vastutus on piiratud vastavalt 1956. aasta  
CMR Konventsiooni 23. peatükis sätestatule 8,33 SDR ühe 
veetava kauba brutokilogrammi kohta.

  Kahjude hüvitamisel arvestatakse hüvitisest maha 
kindlustuslepingusse märgitud omavastutuse osa. 
Kindlustusandja tasub kahjud osas, mis ületab 
kindlustuslepingusse märgitud omavastutuse.

  Juhul, kui kindlustusandja maksab seoses esitatud nõudega 
välja kogu kindlustatud riski või lisakaitsetega määratud 
kindlustussumma, jäävad täiendavad kulud sh õigusabi  
või päästmiskulud kindlustusvõtja kanda.


