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Täiskaitse puhul on kindlustusriskideks:
tulekahju või plahvatus;
kindlustusobjekti vedava veesõiduki karilesõit, madalikulesõit või ümberminek;
kindlustusobjekti vedava maismaasõiduki ümberminek või rööbastelt väljasõit;
kindlustusobjekti vedava vee- või maismaasõiduki kokkupõrge mistahes välise objektiga, v.a vesi;
kindlustusobjekti vedava õhusõiduki kokkupõrge mistahes välise objektiga, sh vettekukkumine;
maavärin, vulkaanipurse või pikselöök;
kindlustusobjekti uhtumine veesõiduki pardalt veemassi vahetul mõjul. Uhtumiseks ei loeta lasti kaotust nt
veesõiduki kaldumise tõttu;
mere-, järve- või jõevee tungimine transpordivahendisse või ladustamispaika;
kindlustusobjekti kukkumine selle laadimise ajal;
vargus;
röövimine;
vandalism. Vandalismiks loetakse kindlustusobjekti tahtlikku õigusevastast kahjustamist kolmanda isiku poolt.
Täiskaitse puhul ei ole kindlustusjuhtumiks kindlustusobjekti kahjustumine, hävimine, kaotsiminek või
kulutused otseselt või kaudselt alltoodud põhjustel:
veose saatja, veose saaja, kindlustusvõtja, kindlustatu, soodustatud isiku või muu kindlustusobjekti seadusliku valdaja
tahtlik tegu või tegevusetus;
kindlustusobjekti tavaline leke, tavaline kulumine, tavaline mahu või kaalu vähenemine;
kindlustusobjektile iseloomulik omadus või kindlustusobjektile iseloomulik puudus;
kindlustusobjekti sobimatu või puudulik pakend, pakkimine, vedamiseks ettevalmistamine või laadimine (nt
kui pakend või pakkimisviis ei ole piisavad pidamaks vastu veose sellisele käitlemisele ja vedamisele, nagu antud
veose puhul peetakse harilikuks);
veesõiduki meresõidukõlbmatus, transpordivahendi, tõstuki või konteineri sobimatus kindlustusobjekti turvaliseks
transportimiseks või laadimiseks, kui kindlustatu, kindlustusvõtja või soodustatud isik oli sellest teadlik või pidi
teadlik olema kindlustusobjekti laadimise ajal;
viivitus (ka juhul, kui viivituse põhjustas kindlustusrisk);
vedaja, laoteenuse osutaja või ekspedeerija finantsraskused;
konfiskeerimine, sundvõõrandamine, arestimine või seadusliku võimuorgani muu tegevus või selle katse või
tagajärg;
sõda, kodusõda, revolutsioon, mäss, ülestõus või siserahutused või muu sõjalise operatsiooni taoline olukord;
mahajäetud miin, torpeedo, pomm vm sõjaotstarbeline relv;
aatomi- või tuumaseadme või –reaktsiooni või radioaktiivse jõu või aine kasutamine (sh sõjaliste õppuste või katsetuste
käigus);
streikija tegevus; töötaja tegevus töösulu ajal; töölis- või rahvarahutusest või mässust osa võtva isiku tegevus;
streik, töösulg, töölis- või rahvarahutused või mäss;
terroristi või mistahes muu poliitilistel või usulistel motiividel tegutseva isiku tegevus.
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