AUTOVEDAJA VASTUTUSKINDLUSTUS
KINDLUSTUSTOOTE TEABEDOKUMENT
Äriühing: If P&C Insurance AS

Toode: Autovedaja vastutuskindlustus

Käesolev dokument on lepingueelne teave kindlustustoote kohta ja annab lühiülevaate kindlustuskaitse olemusest ning ulatusest. Dokument ei
ole siduv personaalne kindlustuspakkumine. Täpsema info saamiseks tutvuge palun kindlustuslepingu ja kindlustustingimustega aadressil
tingimused.if.ee.

Mis liiki kindlustusega on tegemist?
Autovedaja vastutuskindlustuse puhul täidab kindlustusandja kindlustusvõtja asemel kohustuse hüvitada autokaubaveo lepingu täitmisel
tekitatud kahju CMR konventsiooni või Võlaõigusseaduse alusel kindlustuslepinguga piiratud ulatuses. Kindlustuskaitse täpsem sisu ja ulatus
on kirjeldatud alljärgnevalt.

Mida kindlustatakse?

Mida ei kindlustata?

KINDLUSTUSSUMMA

Enne kindlustuslepingu sõlmimist teada olnud
asjaolust tingitud kahju.

Kindlustussumma määratakse kindlustuslepingus
ning on maksimaakseks hüvitussummaks, mida If
antud lepingu alusel maksab.

Tahtlikult tekitatatud kahju.
Kindlustatu ebaseadusliku tegevusega tekitatud kahju.
Ebaseaduslikku veose veol tekitatud kahju.

KINDLUSTATUD ESE

Joobeseisundis tekitatud kahju.

Kaubaveolepingust tulenev vastutus kindlustuslepinguga piiritletud ulatuses.

Inimese surma põhjustamisest, tervise kahjustamisest
või kehavigastuse tekitamisest tingitud kahju.

KINDLUSTATUD RISKID

Sõiduki (veduki, haagise) päästmis-, äraveo- ja
utiliseerimiskulu.

CMR konventsiooni või Võlaõigusseaduse kaubaveo
lepingu regulatsiooni alla kuuluvate veolepingute
täitmisel tekkinud:

Saamata jäänud tulu.
Terrorismist põhjustatud kahju.

otsene varaline kahju

Tuumaenergiast ja radioaktiivsusest põhjustatud
kahju.

kindlustatud vastutuse tuvastamiseks vajalikud
ekspertiisi-, õigusabi- ja kohtukulud

Massilistest korratustest, sõdadest ja relvakokkupõrgetest põhjustatud kahju.
Avaliku võimu teostamisest põhjustaud kahju.
Rahvusvaheliste sanktsioonide rakendamisest
põhjustatud kahju.
Ohutusnõuete rikkumisega tekitatud kahju.

Kas kindlustuskaitsel on piiranguid?
Kindlustuskaitse ei laiene ilma erikokkuleppeta raha,
väärtpaberite ega väärtasjade veole.
Kahju hüvitatakse kindlustuslepingu limiitide piires.
Kahju ei hüvitata õigusaktidega sätestatust suuremas
ulatuses.
Kindlustushüvitisest lahutatakse omavastutus.

Kus ma olen kindlustatud?
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Kindlustus kehtib kindlustuslepingus määratud territooriumil.

Millised on minu kohustused?
Tasuda kindlustusmakse õigeaegselt.
Käituda heaperemehelikult ja hoolikalt, et vältida kahjuliku tagajärje tekkimist ning rakendama tavapäraseid kahju vältimise
abinõusid.
Tagada, et kaubaveose lepingu täitmisel tegutsevatel isikutel on lepingu täitmiseks piisav väljaõpe ja see on dokumenteeritud.
Kontrollida teenuse osutamisel kasutatavate vedajate tausta ning usaldusväärsust, eesmärgiga teha kindlaks nende vastavus neile
antud ülesannetele.
Kontrollida kaubaveo teenuse osutamisel kasutavate isikute vastutuskindlustuse kindlustuslepingute jõusolekut.
Tagada, et veoks kasutatava transpordivahend on sobiv vastava veose veoks.
Kahjujuhtumi toimumisel tegutseda vastavalt õigusaktidega kehtestatud korrale ja võtta kasutusele abinõud kahju edasiseks
piiramiseks, võimalike lisakahjude vältimiseks ja Iﬁ õiguste tagamiseks.
Kahjujuhtumi korral anda Iﬁle õiget ja täielikku informatsiooni kahjujuhtumi asjaolude, kahju suuruse ja võimalike vastutavate
isikute kohta.
Mitte tunnustada või rahuldada esitatud nõuet ilma Iﬁ eelneva nõusolekuta, välja arvatud juhul, kui selle nõude rahuldamata või
tunnustamata jätmine on kahjustatud isiku huvisid arvestades ilmselt vastuolus hea usu põhimõttega.

Millal ja kuidas ma maksan?
Kindlustusmakse suurus ja tasumise kord märgitakse kindlustuslepingus.

Millal kindlustuskaitse algab ja lõpeb?
Kindlustuskaitse algab kindlustuslepingus märgitud kuupäeval eeldusel et esimene kindlustusmakse on tasutud.
Kindlustuskaitse lõpeb kindlustuslepingus märgitud kuupäeval.

Kuidas ma lepingu lõpetan?
Kindlustuslepingu saab lõpetada seaduses või kindlustuslepingus toodud juhtudel.
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Kindlustuslepingu lõpetamiseks tuleb pöörduda kindlustusandja poole posti (sh e-posti) teel või tehes vastava sooviavalduse
büroos.

