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1. Kindlustuskaitse algab vahetult enne kindlustatud eseme laadimist transpordivahendile
lähtekohas.
2. Kindlustuskaitse lõpeb kindlustatud eseme sihtkohas veovahendilt täies mahus mahalaadimisel
või poliisil märgitud päevade möödumisel kindlustuskaitse algusest, vastavalt sellele, milline
sündmus on varasem.
3. Kindlustusjuhtumid on:
3.1. tulekahju või plahvatus;
3.2. kindlustatud eset vedava:
3.2.1. sõiduki kokkupõrge mistahes välise objektiga, v.a vesi
3.2.2. veesõiduki sõit karile, madalikule või ümberminek;
3.2.3. maismaasõiduki ümberminek või rööbastelt väljasõit;
3.2.4. õhusõiduki kokkupõrge mistahes välise objektiga, sh vesi;
3.3. maavärin, vulkaanipurse või pikselöök;
3.4. üldavarii (general average) kulud mereveol;
4. If ei hüvita kahju ega kulu, mis on otseselt või kaudselt tingitud alltoodust:
4.1. veose saatja, veose saaja, kindlustusvõtja, kindlustatu, soodustatud isiku või muu kindlustatud
eset seadusliku valdaja tahtlik tegu või tegevusetus;
4.1.1. Tahtlikuks teoks või tegevusetuseks loetakse muu hulgas kahju põhjustamist alkoholijoobes
või muu narkootilise või toksilise aine mõju all ja/või ohutusnõuete teadlikku eiramist.
4.2. kindlustatud eseme sobimatu või puudulik pakend, vedamiseks puudulik ettevalmistus või
sobimatu paigaldamine veovahendile või konteinerisse;
4.3. veesõiduki meresõiduks kõlbmatus; veovahendi, konteineri sobimatus kindlustatud eseme
turvaliseks veoks, tõstuki sobimatus laadimiseks, kui kindlustatu, kindlustusvõtja või soodustatud
isik oli sellest teadlik või pidi teadlik olema kindlustatud eseme laadimise ajal;
4.4. viivitus, sh juhul, kui viivituse põhjustas kindlustusjuhtum;
4.5. vedaja, laoteenuse osutaja või ekspedeerija rahaliste kohustuste mittetäitmine;
4.6. konfiskeerimine, sundvõõrandamine, arestimine või seadusliku võimuorgani muu tegevus;
4.7. miin, torpeedo, pomm või muu hüljatud lõhkekeha.
5. If ei hüvita:
5.1. kui veose puudujääk ilmneb vigastamata pakendi ja/või plommide korral, samuti muudel
juhtudel, kui veose puudujäägi põhjus on tuvastamata;
5.2. kui kahju põhjuseks oli asjaolu, millest kindlustusvõtja, kindlustatu või soodustatud isik oli
teadlik või pidi teadlik olema enne kindlustuskaitse jõustumist
5.3. veose või veose jäänuste koristamise, hävitamise, kahjutustamise vms kulutusi, samuti
kolmandatele isikutele tekkinud kahju.
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