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Teabedokumendis on kindlustusteenuse üldine ülevaade. See ei kajasta Teie kindlustushuvist ja nõudmistest lähtuvaid kindlustuslepingu tingimusi. 

Lepingu tingimused on muudes dokumentides, näiteks pakkumuses, kindlustustingimustes ja poliisil. 

Mis liiki kindlustusega on tegemist? 

Autovedajate ja ekspedeerijate vastutuskindlustus on eelkõige maanteetransporti teostavate ning korraldavate ettevõtete vastutuse kindlustamine 

vastavalt CMR konventsioonile.  

 Mida kindlustatakse?  
 

Mida ei kindlustata? 

 Kindlustatakse veo- ja/või ekspedeerimislepingu 

täitmisega seotud tsiviilvastutus.  

 Kindlustatud on poliisile märgitud veduki(te)ga teostatud 

veo vastutus kauba vastuvõtmisest üleandmiseni. 

 Kindlustusjuhtumiks on kindlustatu: 

 veo ajal kauba kahjustumisest, hävimisest või 

kaotsiminekust tingitud kahju; 

 kauba hilinemisest tingitud finantskahju vastavalt 

CMR konventsioonile  

 kaubaga kolmandale isikule tekitatud kahju 

 kulutused kahju vältimiseks ning vähendamiseks, sh 

kulutused kohtuorganites  

 

 Teatud riske on võimalik eraldi kokku leppida, mille kohta 

tehakse poliisile vastav märge. Näiteks võime 

kindlustada tolliriske lepingus märgitud ulatuses.  

 

 Kindlustussumma on märgitud poliisil. Üldjuhul on 

kindlustussummaks 300 000 eurot.  

 

 

 juhtumit, mis tekkis alkoholi, narkootikumide või 

psühhotroopsete ainete kasutamisel 

 juhtumit, kus vedaja ei vastuta veolepingu, CMR 

konventsiooni või seaduse alusel 

 juhtumit, mis tekkis raske hooletuse või tahtluse 

tagajärjel  

 veovahendile tekkinud kahju 

 kinnitamata kauba vedu, kui kauba kinnitamine oli 

nõutav 

 veoloa puudumisest tingitud kahjusid 

 korteri- või kontorisisustuse vedu 

 

 Loetletud on tähtsamad kindlustuskaitse piirangud. 

Täpsem loetelu on toodud kindlustustingimustes.  
  

 Kas kindlustuskaitsel on piiranguid? 

! Kauba kahjustumise, hävimise või kaotsimineku korral on 

hüvitis piiratud 8,33 SDR/kg kohta  

! Kauba kahjustumisest tingitud hüvitis ei ületa kauba 

kindlustusjuhtumieelse ning -järgse väärtuse vahet 

! Kauba hilinemisest tingitud kahju on piiratud veoraha 

suurusega  

! Lepingu tingimuste rikkumise korral on kindlustusandjal 

õigus hüvitist vähendada 

! Omavastutuse suurus märgitakse lepingusse 

 
 

 Kus ma olen kindlustatud? 

 Leping kehtib kindlustusvõtja valitud ning poliisile märgitud territooriumil. 

 Lepingu sõlmimisel pakub kindlustusandja tavaliselt võimalust valida vähemalt alljärgnevate kehtivusalade vahel:  

 Euroopa Liit 

 SRÜ riigid (sh Venemaa) 

 Norra 

 kindlustusvõtja poolt loetletud piirkonnad. 

 



 Millised on minu kohustused? 

— Teie põhikohustus on tasuda kindlustusmakse 

— Kindlustusandjat tuleb teavitada riskiasjaoludest ja nende muutumisest 

— Tuleb täita kindlustuslepingus, veolepingus ning veo piirkonna riikides sätestatud liiklus-, veo- ning ohutusnõudeid 

— Veo vastuvõtmisel tuleb kontrollida kauba kogust ning välist seisukorda, temperatuuritundlike kaupade korral kauba 

temperatuuri 

— Vedukit tuleb hooldada, kasutada ja hoida heaperemehelikult 

— Pauside ajal peab veduk olema järelevalve all. Soovitatav on parkida turvalisse IRU poolt tunnustatud parklasse 

— Kahjujuhtumi korral tuleb teha veosest (kaubaruumist, kaubast, kahjudest) piisavalt pilte 

— Varguse korral teavitama juhtumist politseid 

— Kindlustusandjat tuleb kindlustusjuhtumist viivitamata teavitada ja järgida tema juhiseid 

 

— Esitatud loetelu ei ole lõplik 

 

 Millal ja kuidas ma maksan? 

— Kindlustusmakse suurus ja tasumise tähtaeg on märgitud poliisile. Tavaliselt tasutakse makse pangaülekandega arve alusel. 

 

 Millal kindlustuskaitse algab ja lõppeb? 

— Kindlustuskaitse algab pärast kindlustusmakse tasumist kindlustusperioodi alguskuupäeval. Kindlustuskaitse lõpeb 

kindlustusperioodi möödumisel. 

— Lepingut saab tavaliselt sõlmida üheks aastaks. Kindlustuskaitse võib lõppeda enne lepingus märgitud kindlustusperioodi lõppu. 

Näiteks võib kindlustusandja lepingu lõpetada, kui kindlustusmakse on  tasumata. 

 

 Kuidas saan kindlustuslepingu lõpetada? 

— Kindlustuslepingu saab lõpetada kindlustushuvi lõppemise korral, näiteks objekti võõrandamisel või hävimisel. 

— Lepingu lõpetamiseks tuleb esitada sooviavaldus kindlustusandjale e-posti teel aadressile cmr@inges.ee. Tavaliselt saab lepingu 

ennetähtaegselt lõpetada vaid kindlustusvõtja ja kindlustusandja kokkuleppel. 

 

 


