TR204•2005 Ehitusmasinate ja -seadmete kindlustuse lisaklauslid
(Münchener Rück/ Munich Re lisaklauslite numeratsiooni alusel)
Konkreetsed lisaklauslid kehtivad, kui nende kasutamine on kindlustuslepingus kokkulepitud ja
kindlustuspoliisil märgitud.

LISA 401

Kindlustuskate masinate ja -seadmete sisemaisele transpordile

Kindlustuslepingu pooled on kokku leppinud, et kindlustusandja hüvitab
kindlustusvõtjale kindlustatavate masinate ja -seadmete transportimisel või
nende ümberpaiknemisel kindlustuskoha piires (k.a tänavaliiklus) tekkinud kahjud.
Hüvitamisele kuuluvad kahjud, mis on põhjustatud tulest, üleujutusest,
kokkupõrkest, transpordivahendi ümberminemisest, vargusest, murdvargusest,
kolmandate isikute kuritahtlikust tegutsemisest, samuti masinate peale- ja
mahalaadimisel tekkinud kahjud.
Kahju hüvitamise eelduseks on, et:
1. kahju on toimunud kindlustuslepingus piiritletud kindlustuskoha piires ning
märgitud kindlustusperioodi jooksul;
2. enne transpordivahendile laadimist on masinad ja seadmed kahjustamata;
3. transport toimub mööda maanteed, raudteed või veeteed.
Kahjuhüvitis makstakse ainult kindlustusvõtja poolt kindlustatud masinate ja
seadmete kahjustumise korral ülalnimetatud põhjustel. Hüvitise suurus ei ületa
poliisis märgitud kindlustussummat.
Täiendavad välistused
Kindlustusandja ei hüvita:
1. poleeritud ja värvitud pindadele tekitatud kriimustusi, mõlke, plekke vms;
2. masinate ja seadmete konfiskeerimisest, arestimisest või lepingu ja kohustuste
rikkumisest ja katkestamisest tingitud kahjusid;
3. juhuslikel ladustamisplatsidel tekkinud kahjustusi (kui pole kokku lepitud).
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Lisa 403

Masinate turvanõuded

Kindlustuspoliisi väljaandmisega on kokku lepitud, et kindlustusandja kohustub
täitma alljärgnevaid tingimusi:
1. masin peab olema varustatud vähemalt ühe 6 kg ABC klassi külmakindla
tulekustutiga, mille korrasolekut tuleb regulaarselt iga poolaasta möödumisel
kontrollida;
2. masina mootoriruumi, kütteseadmeid ja muid tuleohtlikke piirkondi tuleb
regulaarselt puhastada, seejuures metsa-, turba- ja muudes kergestisüttiva tolmu
keskkonnas töötavatel masinatel tuleb eelnimetatud piirkondi puhastada
regulaarselt suruõhuga;
3. masina elektri- ja toitesüsteemi tuleb regulaarselt kontrollida lühiste ja lekete
vältimiseks, samuti hoolitseda väljalaskesüsteemi (sädemepüüdur) korrasoleku eest;
4. masina osade soojendamiseks tohib kasutada selleks ettenähtud kütteseadmeid
range kontrolli all;
5. pikema kui 4-päevase tööseisaku korral tuleb masin toimetada valvatavale
territooriumile või kinnisesse hoonesse;
6. masinat kasutama lubatud isiku lahkudes masina juurest tuleb kabiin või
hoiuruum lukustada;
7. turvanõuete mittetäitmisel on kindlustusandjal õigus vähendada kindlustushüvitist
või selle maksmisest hoopis keelduda. Samuti on kindlustusandjal õigus
turvanõuete mittetäitmisel kindlustusleping ennetähtaegselt üles öelda.
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