Veosekindlustuspoliisi tingimuste kokkuvõte
Veosekindlustus on kliendi kaupade üleilmne veo- ja ladustamisaegne koguriskikindlustus (teatud
eranditega).
Poliisi periood
Kindlustuskaitse on kindlustatud isiku valikul võimalik kas ühekordse(te)le saadetis(t)ele või aastaks
(kuni 12 kuuks).
Kindlustatud isik
Veosest heas usus huvitatud isikud, kellelt DHL on enne kaupade pealevõtmist saanud ja võtnud
vastu kindlustusjuhised
Veosed
Vee-, õhu-, raud- ja maanteedel liikuvad saadetised
Geograafilised piirangud
Kõigist maailma sadamatest ja kohtadest kõigisse maailma sadamatesse ja kohtadesse, välja arvatud
embargodest ja sanktsioonidest tingitud erandid ning riigid, kus on piiravad veosekindlustusõigusaktid.
Seetõttu tuleb selliste riikide korral küsida kindlustusandjalt eelnevat heakskiitu.
Kindlustusobjekt
Igasugused seaduslikud kaubad, välja arvatud teatud kaubad, mida ei kindlustata või mille jaoks on
vaja kindlustusandja eelnevat heakskiitu
Hindamine
Tootmiskulu või tarnija arvel näidatud kulu, millele lisanduvad kindlustus, veokulud ja maksud (kui
asjakohane) ning veel 20%
Müüdud, kasutatud ja taastatud kaupade hindamine toimub eraldi kriteeriumide alusel.
Põhiklauslid
See kindlustus katab kõiki riske, mis on seotud kindlustusobjekti hävimise või kahjustada saamisega,
kui mujal poliisis ei ole sätestatud teisiti.
Põhiklauslid on järgmised.
•
•
•
•
•

LONDONI KINDLUSTUSANDJATE INSTITUUDI VEOSEKLAUSLID (A)
LONDONI KINDLUSTUSANDJATE INSTITUUDI TOIDUKLAUSLID (A) (V.A külmutatud liha)
LONDONI KINDLUSTUSANDJATE INSTITUUDI KLAUSLID KÜLMUTATUD LIHA JAOKS (A)
LONDONI KINDLUSTUSANDJATE INSTITUUDI SÕJAKLAUSLID (VEOS)
LONDONI KINDLUSTUSANDJATE INSTITUUDI STREIGIKLAUSLID (VEOS)

(Soovi korral saate meilt nende ja kõigi teiste klauslite teksti)
Eritingimused kehtivad järgmistele kaubakategooriatele:
• õhusõidukid
• antiikesemed ja kunstiteosed
• tsement
• heategevuskaubad ja humanitaarabi
• näituseriskid
• majapidamiskaubad ja isiklikud asjad
• sõjalised kaubad, relvad, laskemoon ja lõhkeained
• mootorsõidukid
• prototüübid ja ainueksemplarid
• ladustamisriskid
• kindlat temperatuuri nõudvad kaubad
• temperatuuritundlikud ja kergesti riknevad kaubad
• veesõidukid
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Välistused/tingimused
Kindlustuskatte kehtetus või tingimus võib olla kas sõnaselgelt sätestatud või mainimata (tuleneb
kindlustusõigusest või tavadest). Neist olulisimad on alljärgnevad, ent see loetelu pole täielik.
Sõnaselged erandid
Kliendi või tema nimel tegutseva isiku tahtlik tegu, mille tulemusena tekib kahju – tahtlik väärkäitumine
Tavapärane kulumine, tavapärane lekkimine ja tavapärane kaalu- või mahukadu
Kaupade halb, ebapiisav või ebasobiv pakendamine, ettevalmistamine või laadimine kliendi poolt
Veetavate kaupade olemusest otseselt tingitud kahju – kaubale omane puudus
Saadetise kohaletoimetamisega viivitamisest tingitud kahju
Vedaja maksejõuetus või rahalise kohustuse rikkumine
Relva või tuumalõhustumist või -sünteesi kasutava seadme tekitatud kahju
Kaupade mehaaniline, elektriline või elektrooniline segipaiskamine või lagunemine, mis ei ole tingitud
riskist, mida kindlustuskate hõlmab
Kindlustuskaitse kehtib ka kaupade mis tahes käitlemise ajal, aga ei hõlma käitlemise tekitatud kahju
Pakendamata või kaitseta kauba puhul (sh avatud konteineris tekil ja maismaal platvorm- või pealt
lahtisel veokil) ei hõlma kindlustuskate veest tingitud kahju, värvi kahjustumist, täkkeid, mõlke, kriime,
määrdumist, muljumist, roostet, oksüdeerumist ja värvuse muutumist
Mõne muu poliisi alusel kindlustatud kahju – topeltkindlustuse vältimine
Terrorismist tingitud kahju väljaspool vedu (kui kaubad ei ole liikvel)
Mainimata erandid
Sõjast (sh kodusõjast), revolutsioonist, mässust, ülestõusust, tsiviilrahutustest või vaenuliku võimu
poolt või vastu toimunud vaenulikust aktist tingitud kahju maismaal olevale kaubale
Kaudsed kahjud. Kindlustus katab ainult kaupade otsese kahju
Mainimata tingimused
Kliendil peab kahju tekkimise ajal olema kindlustusobjekti suhtes kindlustushuvi
Klient peab enne poliisi sõlmimist avaldama kindlustusandjale kogu olulise teabe, mis võib mõjutada
kindlustusandja riskihinnangut
Alakindlustatuse korral (kauba väärtust hinnatakse selle tegelikust väärtusest väiksemaks) võib
juhtuda, et klient peab sellele vastava proportsionaalse osa kahjust ise kandma
Kindlustuskate kehtib siis, kui nõutav kindlustusmakse on makstud
Omavastutus
Puudub, välja arvatud juhul, kui kindlustusandja seda mingil konkreetsel juhul sõnaselgelt nõuab
Kindlustusmakse
Kliendi ja kindlustusandja vahel kokkulepitud summa
Kindlustusandja
AIG Europe Limited
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