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Teabedokumendis on kindlustustoote üldine ülevaade. Teabedokument ei kajasta sõlmitava lepingu eripärasid, mis tulenevad kliendi tehtud
valikutest. Terviklik teave sõlmitava kindlustuslepingu kohta on teistes dokumentides, nagu tingimustes, pakkumuses ja poliisil.

Mis liiki kindlustusega on tegemist?
Autovedaja vastutuskindlustuse eesmärk on kaitsta autovedaja huve, kui veos kahjustub või kaob veo ajal, ja lisaks katta kahjujuhtumist tekkivad veose
pääste- ja vedaja õigusabikulud. Autovedaja vastutuskindlustus on vabatahtlik kindlustus, kuid veo tellija nõuab tihti seda kindlustust autovedajalt.

Mida kindlustatakse?

Mida ei kindlustata?

Kindlustatud on kindlustusvõtja
tsiviilvastutus seoses:

Autovedaja vastutuskindlustusega
ei kindlustata:

klientidega sõlmitud tasuliste kaubaveolepingutega
vastavalt rahvusvahelise maantee kaubaveolepingu
konventsiooni (edaspidi CMR konventsioon) kehtivale
redaktsioonile rahvusvahelistel vedudel
klientidega sõlmitud tasuliste kaubaveolepingutega
vastavalt võlaõigusseadusele või Euroopa Liidu liikmesriikide samalaadsetele õigusaktidele (kuid mitte laiemas
ulatuses kui CMR konventsioon) riigisisestel vedudel.

Kindlustusjuhtum on ootamatult ja
ettenägematult toimunud juhtum, mille puhul
on esinenud kõik järgmised asjaolud:

vedajat, kel pole nõutavat tegevusluba
juhtumit, kui vedaja ei vastuta kahju eest veolepingu alusel
juhtumit, mis on põhjustatud kindlustusvõtja või temaga
võrdsustatud isiku(te) õigusvastasest tegevusest
juhtumit, mis on põhjustatud tegutsemisest alkoholijoobes,
narkootikumide või psühhotroopsete ainete mõju all
keskkonnasaaste likvideerimise kulusid
Loetletud on tähtsamad kindlustuskaitse piirangud.
Täielik loetelu on toodud kindlustustingimustes.

juhtum on toimunud kindlustusperioodi jooksul ja
kindlustuslepingu kehtivuspiirkonnas
juhtumi tagajärjel on tekkinud kahju saanud isikule
otsene varaline kahju veose kaotsimineku, kahjustumise
või hävimise tõttu või otsene varaline kahju või finantskahju
veose hilinemise tõttu ja kindlustatu on võlaõigusseaduse,
Euroopa Liidu liikmesriigi samalaadse õigusakti (kuid
üksnes CMR konventsiooni ulatuses) või CMR konventsiooni kohaselt kohustatud hüvitama kahju saanud isikule
tekitatud kahju.
Hüvitiste piirmäärad märgitakse kindlustuslepingus.

Kas kindlustuskaitsel on piiranguid?
ERGO ei hüvita kahju, kui kahju tekkis:
raske hooletuse või tahtluse tõttu
veose andmisest isikule, kellel ei olnud õigust seda
vastu võtta
veose puuduliku kinnitamise või katmise tõttu
veose vale või puuduliku pakendi tõttu toimunud kahju
veose puudujäägist, kui pakend või plomm on väliselt
korras
veose loomupärase omaduse või puuduse, tavapärase
vähenemise (nt lekkimine, aurustumine), kulumise tõttu
kahju tekkis sõidukite pukseerimise tõttu
inimeste veol
kahjurite, putukate tõttu
vääramatu jõu, konfiskeerimise, aresti, sõja, terrorismi tõttu.
Esitatud loetelu ei ole lõplik.

Kus ma olen kindlustatud?
Lepingu kindlustuspiirkond kehtib vastavalt Kindlustusvõtja valitud variandile ja on märgitud kindlustuslepingus.
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Millised on minu kohustused?
•

Esitada kindlustuslepingu sõlmimiseks õige info, näiteks teave eelnevate kahjujuhtumite ja suurema riskiga veoste kohta.

•

Teavitada ERGOt, kui esitatud andmed muutuvad peale kindlustuslepingu sõlmimist.

•

Tasuda kindlustusmakseid ja selgitada lepinguga seotud isikutele lepingu olemust.

•

Käituda lepingu kehtivuse ajal mõistlikult ennetamaks kahju tekkimist.

•

Veose vastuvõtmisel kontrollida kaubakohtade arvu õigsust ja veose välist seisundit. Märkuse tekkimisel kirjutada märkused saatelehele.

•

Varjatud vigastuse avastamisel teavitada kirjalikult eelnevat vedajat ja/või ekspediitorit kolme päeva jooksul arvates veose kättesaamisest.

•

Temperatuurinõudega veol peab kaubaruum olema enne laadimist puhas, kuiv, nõutud temperatuuril, varustatud temperatuuri mõõtmise ja
salvestamise seadmega.

•

Puhkepausi ajal pargin auto IRU poolt tunnustatud parklasse ja teen kõik varguse vältimiseks.

•

Kahjujuhtumi korral teha kõik endast sõltuv veose päästmiseks ja kahju suurenemise ärahoidmiseks, teha veosest piisavalt pilte.

•

Teatama viivitamatult politseile, kui on tegemist liiklusõnnetuse või vargusega.

•

Teatama esimesel võimalusel ERGOle, lisada pildid ja autojuhi seletus.

•

Säilitama võimaluse korral kahjustatud veose puutumatuna ja maha laadimata, kuni ERGO esindaja vaatab veose üle või annab muid juhiseid.

Esitatud loetelu ei ole lõplik.
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Millal ja kuidas ma maksan?
•

Kindlustusmakse tuleb tasuda kindlustuspoliisil näidatud summas ja tähtajaks.

•

Kui kindlustuslepingus on kokku lepitud makse tasumine osade kaupa, tuleb osamaksed tasuda poliisil näidatud summas ja tähtajaks.

Millal kindlustuskaitse algab ja lõpeb?
•

Kindlustuskaitse algab pärast kindlustuslepingu sõlmimist, poliisil toodud kuupäeval.

•

Kindlustuskaitse lõpeb pärast kindlustusperioodi lõppu, kui kindlustuslepingut ei ole pikendatud järgmiseks kindlustusperioodiks.
Kindlustuskaitse võib lõppeda ka enne kindlustusperioodi lõppu, kui leping lõpeb või lõpetatakse enne seda. Kindlustusandja võib
näiteks lepingu lõpetada, kui kindlustuse osamakse jääb vaatamata meeldetuletustele tasumata.

Kuidas saan kindlustuslepingu lõpetada?
•

Kindlustuslepingu saab lõpetada objekti võõrandamise korral, kindlustushuvi lõppemise korral, pärast kindlustusjuhtumi toimumist
ning poolte kokkuleppel.

•

Lepingu lõpetamiseks tuleb esitada vastav sooviavaldus kindlustusandjale.

•

Kindlustuslepingu lõpetamise kord ja etteteatamise tähtajad on toodud kindlustustingimustes.

•

Lepingu lõpetamise soovist saab ERGO-le teada anda e-posti teel ja ERGO e-kontoris.
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