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

Mis liiki kindlustusega on tegemist?
Ekspedeerija vastutuskindlustuse eesmärk on kaitsta ekspedeerija huve, kui ekspedeerija saab kahjunõude ekspedeerimislepingu alusel,  
nt veos kahjustub veo ajal või ekspedeerija saadab veose valesse sihtkohta. Lisaks katab ERGO ekspedeerija õigusabikulusid. Ekspedeerija 
vastutuskindlustus on vabatahtlik kindlustus, kuid seda võib ekspedeerijalt nõuda teenuse tellija

  Mida kindlustatakse? 
Ekspedeerija vastutuskindlustusega 
on kindlustatud:

  veose kahjustumine
  kadumine
  hilinemine ettenägematu sündmuse tõttu või  

ekspedeerija eksimus veo korraldamise, mille tõttu  
teenuse tellija nõuab ekspedeerijalt kahju hüvitamist 
ekspedeerimislepingu alusel.

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

  Kas kindlustuskaitsel on piiranguid?
     Ekspedeerija vastutus on piiratud vastavalt selle veoliigi  

piirangutele, millisega veost parajasti veetakse. Vastavalt 
ekspedeerija vastutuse piirangutele on piiratud ka  
kindlustuskaitse.
Nt autoveo ajal on Ekspedeerija vastutus 8,33 SDR veose  
kg kohta (~10 €/kg) ja seetõttu on ka kindlustushüvitise piir 
8,33 SDR/kg.

     Hüvitis on piiratud ka kindlustussummadega, mille 
Kindlustusvõtja valib lepingu sõlmimisel ja mis on  
kindlustuslepingus märgitud.

     Ekspedeerija vastutuse kindlustuskaitse ladustamise 
ajal on piiratud 30 päevaga.

     Esitatud loetelu ei ole lõplik.

  Mida ei kindlustata?
Ekspedeerija vastutuskindlustusega 
ei ole kindlustatud:

   kahjujuhtum, mille eest ekspedeerija ei vastuta 
ekspedeerimislepingu alusel 

   kahjujuhtum, kui ekspedeerija kasutas alltöövõtjat, 
kellel polnud vastutuskindlustust

   kahjujuhtum, kui ekspedeerija kasutab ladu, kus kaup 
ei ole kindlustatud tule-, vee- või varguse vastu 

   nõue, mis tuleneb kindlustatu või kindlustatu 
lepingupartneri pankrotist

   raske hooletuse või tahtluse tõttu toimunud kahju
   joobe tõttu toimunud kahju
   veose andmine isikule, kel pole õigust seda vastu võtta
   veose puuduliku kinnitamise või katmise tõttu toimunud 

kahju
   veose vale või puuduliku pakendi tõttu toimunud kahju
   veose puudujääk, kui pakend või plomm on väliselt korras
   veose loomupärane omadus või puudus, tavapärane 

vähenemine (nt lekkimine, aurustumine), kulumine
   sõidukite pukseerimine
   inimeste vedu
   kahjurite, putukate tekitatud kahju
   keskkonnasaaste
   vääramatu jõu, konfiskeerimise, aresti, sõja, terrorismi 

tõttu toimunud kahju.

   Loetletud on tähtsamad kindlustuskaitse piirangud. 
Täielik loetelu on toodud kindlustustingimustes 
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  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.

• ülesütlemisel, kindlustuslepingust taganemisel või muudel seaduses ettenähtud alustel

 Kuidas saan kindlustuslepingu lõpetada?
• Kindlustuslepingut saab lõpetada 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.

€€   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.

  Millised on minu kohustused? 
• Enne kindlustuslepingu sõlmimist tuleb esitada kindlustusandja küsitud andmed. Esitatud teave peab olema täielik ja õige. Kindlustusandja

eeldab, et klient esitab ka ilma kindlustusandja küsimusteta teabe, mille suhtes kindlustusandjal on oluline äratuntav huvi ja millel on oluline
mõju kindlustusmaksele. Selline on näiteks teave eelnevate kahjujuhtumite ja suurema riskiga veoste kohta.

• Teatada ERGO-le, kui esitatud andmed muutuvad pärast kindlustuslepingu sõlmimist.
• Tasuda kindlustusmakseid ja selgitada kindlustatud isikutele kindlustuslepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi.
• Käituda lepingu kehtivuse ajal mõistlikult ennetamaks kahju tekkimist ja nõuda seda ka alltöövõtjatelt.
• Veose vastuvõtmisel kontrollida kaubakohtade arvu õigsust ja veose välist seisundit. Märkuse tekkimisel kirjutada selle saatelehele.

Nõuan seda ka alltöövõtjatelt.
• Nõuda alltöövõtjatelt, et varjatud vigastuse avastamisest nad teavitaks sellest eelnevat vedajat kirjalikult 3 päeva jooksul.
• Veose üleandmisel anda (nt vedajale) edasi ka veose veo juhised (nt temperatuur, niiskus, laadimise või valve nõuded) ja antud

kindlustuslepingu nõuded.
• Nõuda alltöövõtjatelt auto parkimist IRU poolt tunnustatud parklasse ja kõigi meetmete kasutamist varguse vältimiseks.
• Kahjujuhtumi korral teha kõik endast sõltuv veose päästmiseks ja kahju suurenemise ärahoidmiseks, teha veosest piisavalt pilte.

Nõuan seda ka alltöövõtjatelt.
• Teatada viivitamatult politseile, kui tegemist on liiklusõnnetuse või vargusega. Nõuda seda ka alltöövõtjatelt.
• Teatada kahjujuhtumist esimesel võimalusel ERGOle, saata pildid ja autojuhi seletus.
• Säilitada võimaluse korral kahjustatud veos puutumatuna ja maha laadimata, kuni ERGO esindaja vaatab veose üle või annab muid juhiseid.

Nõuda seda ka alltöövõtjatelt.

Esitatud loetelu ei ole lõplik.
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