TOOTE INFOLEHT

Veosekindlustus

MIKS ON VEOSEKINDLUSTUS NII OLULINE?
Kindlustamata veos on tarneahelas riskidele avatud. Kui veos ei ole
korralikult kaitstud, on see avatud mitmele võimalikule riskile, näiteks
vargus, tulekahju, üldavarii või ilmaolud, mida teil ei ole võimalik
kontrollida.
Hoolimata transpordiliigist on vedaja vastutus piiratud ja seda
arvutatakse üldjuhul kilode alusel. Teie veolepinguid reguleerivad
kohalikud ja rahvusvahelised õigusaktid ning konventsioonid sageli
välistavad või vähemalt piiravad teie kui kliendi võimalusi hüvitist
saada.
Vedaja vastutab üksnes järgmistel tingimustel:
1. kaubad said kahjustada / kadusid vedaja valduses olles,
2. vedaja vastutus on tõendatud,
3. vastutus ei ole rahvusvaheliste konventsioonide alusel välistatud.

Vastutuse piirangud (kadumine/kahju)
Lennutransport (Montreali konventsioon) 19 SDR 1 kg kohta
Meretransport (Haagi-Visby reeglid)
2 SDR 1 kg kohta või
666,67 SDR* paki kohta
Maanteetransport (CMR)
8,33 SDR kg kohta
Raudteetransport (CIM)		
17 SDR 1 kg kohta

Kuidas saab KN Sure teie äritegevusele kaasa aidata?
KN Sure on kindlustuslahendus, mis on spetsiaalselt välja töötatud
tarneahelas tegutsevate klientide jaoks. Meie KN Sure’i tooted on
välja töötatud teie vedude sageduse ja teenusega seotud nõuete
alusel. KN Sure’i kindlustuslahendusi on võimalik vastavalt teie
tegevusalale kohandada.

MEIE LAHENDUSED VÕI TEIE VALIKUD

KNSure SPOT 	Lihtne kuid samas kõikehõlmav kindlustuskaitse
ühekordsetele saadetistele.

KNSure FLEX	Hõlmab kõiki Kühne+Nageli kaudu liikuvaid
saadetisi, samuti paindlikke võimalusi teenusest
loobumiseks mis tahes ajal.

KNSure FIX

 õlmab kõiki saadetisi, mitte üksnes
H
Kühne+Nageli süsteemis liikuvaid.

Miks valida KN Sure?
KN Sure on meie ettevõttesisene kindlustuslahendus, mille taga
seisavad juhtivad kindlustusseltsid. Koostöös meie ettevõttesisese
kindlustusmaakleri filiaaliga NACORA International Brokers oleme
välja töötanud klientide nõudmistele ja vajadustele vastava
kindlustuslahenduse.
KN Sure’i FLEX ja FIX lahenduste puhul on lisaeelis see, et
kindlustust rakendatakse veo broneerimisel automaatselt ilma
lisatoiminguteta. Teie veos on KN Sure’i kindlates kätes – teenust
toetab üle maailma 30 kohas asuvate ettevõttesiseste
kindlustusspetsialistide võrgustik.

Teie eelised
 õik-ühest-kohast-lahendus teie veose ja
K
kindlustusnõudmiste jaoks.
Hüvitise suurus võib ulatuda kuni kogu kauba
kindlustusväärtuseni, olenemata põhjusest või
vedaja süüst.
Soodsad kindlustusmaksed.

www.kn-sure.kuehne–nagel.com

 ksest ukseni kindlustuskate, mis hõlmab ka peale- ja
U
mahalaadimist.
Põhjendatud nõuete kiire ja lihtne rahuldamine.
Vähene administreerimine
Turu juhtivate kindlustusseltside pakutav
kindlustuskaitse

insurance.ee@nacora.com

