Täiendav kaubakaitse
Tulenevalt kehtivast seadusandlusest on Vedaja vastutus kaubakahju korral piiratud. Vedaja ja Tellija võivad kokku leppida
täiendavates veolepingu tingimustes, millega Vedaja võtab Tellija ees suurema vastutuse kui on seadusest ja CMR-st tulenev
vedaja vastutus. Täiendava kaubakaitse korral lepivad Vedaja ja Tellija kokku Vedaja kõrgendatud vastutuses, mis on piiratud
kauba väärtusega ja Tellija soovil lisaks kuni 10% lisakuludega. Vedaja enda riskide maandamiseks kindlustab Vedaja
kindlustusvõtjana kindlustusandja DSV Insurance A/S juures veoteenuse esemeks oleva kauba. Kaubakahju korral on hüvitise
saajaks Tellija.

Tüüpkaubad

Hinnad protsentides (%)
Veovahend

Sõiduk/laev/rong/lennuk

Eesti sisene transport

0,2

DSV Xpress/kuller transport. Minimaalne makse 12 €.
Dokumendid ja piletid väärtusega kuni 1 000 €.

0,2

Sihtkoht või lähtekoht
1. TSOON: Euroopa, Põhja-Ameerika, Austraalia, Uus-Meremaa, Aasia ja
Lähis-Ida
2. TSOON: Venemaa, Moldova, Ukraina, Kariibid, Brasiilia (*A), India (*A)
Aafrika (*A), Lõuna-Ameerika ja muud taotlust eeldavad riigid

0,3
0,5

Minimaalne makse

15 €

Messid ja näitused. Minimaalne makse 16 €.

0,6

Kergesti purunevate kaupade eest, nt keraamika, marmor, mööbel jne.
Minimaalne makse 75 €.

0,7

Majatarvete ja mootorsõidukite eest Minimaalne makse 125 €.

0,7

*A: Palun pöördu eraldi tsoonide kaardi poole.
1. tsooni riikide täiendav kaubakaitse sisaldab sõja ja streigi katet.
2. tsooni riikide sõja ja streigi täiendav kaubakaitse kate: 0,1% lisamakse.
Ohtlikud kaubad (ADR): kohandatakse „Ohtlikud kaubad klauslit“. Koguväärtusega kuni 50 000 €.
Elektroonika (muu) ja arvutid (välja arvatud kiibid, protsessorid ja tahvelarvutid): kohandatakse standard määra.
Koguväärtusega kuni 50 000 €.
Moe ja brändi kaubad (välja arvatud elektroonika, tahvelarvutid ja mobiiltelefonid): kohandatakse standard määra.
Koguväärtusega kuni 50 000 €.
Majatarbed/isiklikud asjad: koguväärtusega kuni 50 000 €. Täiendav kaubakaitse ei kata kriimustusi, plekke, mõlke, roosteega oksüdeerumisjälgi ega mehaanilistele ja elektroonilistele süsteemidele tekkinud kahju. Kohaldatakse majapidamiskaupade
ja isiklike asjade klauslit, millega saab soovi korral tutvuda.
Parandatud kaubad: kohandatakse „Parandatud kaubad klauslit“. Koguväärtusega kuni 50 000 €.
Kange alkohol ja õlu: Koguväärtusega kuni 50 000 €. Vein: kohandatakse standard määra. Koguväärtusega kuni 100 000 €.
Kasutatud ja pakkimata kaubad: koguväärtusega kuni 150 000 €. Täiendav kaubakaitse ei kata kriimustusi, plekke, mõlke,
rooste- ega oksüdeerumisjälgi ega mehaanilistele ja elektroonilistele süsteemidele tekkinud kahju.
Sõidukid või lõbusõidulaevad: sõidukid koguväärtusega kuni 50 000 €, lõbusõidulaevad koguväärtusega kuni 25 000 €.
Täiendav kaubakaitse ei kata kriimustusi, plekke, mõlke, rooste- ega oksüdeerumisjälgi ega mehaanilistele ja elektroonilistele
süsteemidele tekkinud kahju. Kohaldatakse sõidukite ja lõbusõidulaevade klauslit, millega saab soovi korral tutvuda.
Ladustamine: ladustamise korral, mis ei ole osa tavalisest veoahelast võtke meiega ühendust.

Õnnetuse korral:
Õnnetuse korral peaksite kaubasaajana või kaubasaatjana kaitsma end kõige paremal viisil kohe kahjustuse või
puudujäägi vastamisel.
Alati peaksite saama kahjukäsitleja nõusoleku kauba müümiseks või hävitamiseks enne korralduste tegemist
kahjustunud kauba osas.
A. Nähtav kahju
1. Kontrollige alati kauba välist seisukorda ja pakendite arvu kohe vastuvõtmisel.
2. Pange kahtlused kirja saatelehele, kirjeldades üksikasjalikult kahjustust või puudujääki (mis on silmaga näha).
Võimaluse korral pildistage kahjustust.
3. Helistage kohe vedajale ja teatage talle kahjustusest või puudujäägist.
4. Saatke kiri, milles peate vedajat vastutavaks. Kirjeldage lühidalt kahjustust või puudujääki ja majanduslikke tagajärgi.
Võimaluse korral lisage fotod. Võite vastava teate saata e-kirjaga kindlustus@ee.dsv.com
5. Kui kahju on hinnatud, peate saatma oma nõude oma tavalisele kontaktile või kahjukäsitlejale, lisades ärakirjad
kommertsarvest, allkirjastatud saatelehest ja pakkelehest, kui on ja muudest nõuet toetavatest dokumentidest.
B. Nähtamatu kahju
1. Kontrollige kaup kohe vastuvõtmisel.
2. Saatke kiri või e-kiri 3 päeva jooksul oma tavalisele kontaktile või kahjukäsitlejale, selgitades kahjustust või puudujääki
võimalikult üksikasjalikult. Võimaluse korral lisage foto. Kohustus tõendada, et kahjustus või hävinemine toimus
kindlustusperioodil/transpordi käigus, lasub alati kahjunõude esitajal.
3. Edasi peaksite järgima sama menetlust, nagu on kirjeldatud "nähtava kahju" all. Juhime tähelepanu, et eri
transpordiliikide puhul on erinevad ja suhteliselt lühikesed tähtajad kahjunõuete edastamiseks.

Maanteetransport, raudtee: 7 päeva

Merevedu: 3 päeva

Õhuvedu: 14 päeva
Hüvitamisnõuded tuleb saata :
DSV Transport AS
Pärnu mnt. 535
76401 Saku vald
Harjumaa.
või e-mailile:
kindlustus@ee.dsv.com
Jurisdiktsioon:
Tekkivad vaidlused lahendab Kopenhaageni Merendus- ja Ärikohus, edasikaebustega tegeleb Taani Ülemkohus.
Kohaldatav seadus:
Dansk SøforsikringsKonvention (Taani merekindlustuse konventsioon) 2. aprillist 1934.
DSV Transport AS tegevus on kindlustatud:
DSV Insurance A/S
Kornmarksvej 1, 2605 Brøndby,
äriregistrinumber 30 52 68 05.
DSV Insurance A/S kanti kindlustusregistrisse 01.01.2009. Seda saab kontrollida Taani Finantsinspektsiooni portaalist.
Tingimused: EEA Üldtingimused 2015 / NSAB 2015

