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1. Sissejuhatus

5. Teeliiklus ja transport

Käesolevaid liikurmasinate ja seadmete koguriskikindlustuse ohutusnõudeid kohaldatakse ERGO Insurance SEs sõlmitud kindlustuslepingute suhtes, milles kindlustusobjektiks on liikurmasin, selle haakeseade või muu seade.

5.1. Kui masinaga ühest paigast teise liikudes on vaja osaleda liikluses üldkasutataval teel, siis tuleb järgida liikluseeskirja ja liiklusseadust.
5.2. Masina transportimisel, sh transpordivahendi peale ja sellelt
maha laadimisel, samuti pukseerimisel tuleb järgida õigusakte
ja ametkondlikke ohutuseeskirju.

2. Ohutusnõuete kohustuslikkus
Kindlustusvõtja on kohustatud liikurmasina, selle haakeseadme või
muu seadme (edaspidi masin) kasutamisel järgima käesolevaid
ohutusnõudeid.

3. Üldnõuded
3.1. Masinat tuleb kasutada ohutult, järgides selle kasutusjuhendit,
masina tootja nõudeid ja ettekirjutusi.
3.2. Masina kasutamisel tuleb järgida kehtivaid õigusakte ja ametkondlikke ohutuseeskirju; samuti masinatele, nende tehnoseisundile ja varustusele esitatavaid nõudeid.
3.3. Masinat tohib käitada ehk kasutada ainult selleks volitatud isik,
kellel on masinaga töötamise õigus ja ettevalmistus ehk kvalifikatsioon. Masina käitaja on selle operaator, masinist, juht või
muu füüsiline isik, kes vahetult juhib masinat, millega töötamiseks on vaja pädevustunnistust.
3.4. Kui masina edasine kasutamine pole ohutu, siis tuleb masin
peatada.
3.5. Keelatud on masina kasutamine tingimustes, mis ei vasta masina
tehnilistele tingimustele ja/või tootja nõuetele (piirmäärast
suurema koormusega töötamine või masina lubatud tõstejõust
raskema eseme tõstmine vms).

4. Tuleohutus
4.1. Masin peab olema varustatud õigusaktides ettenähtud esmaste
tulekustutusvahenditega. Esmased tulekustutusvahendid peavad
vastama õigusaktides toodud nõuetele ja olema alati töökorras.
4.2. Masina hooldamisel, tehnilisel teenindamisel ja remontimisel
peavad ruumis (nt garaažis), kus eelnimetatud töid tehakse,
olema esmased tulekustutusvahendid. Esmaste tulekustutusvahendite valimisel, paigutamisel, tähistamisel ja korras
hoidmisel tuleb järgida õigusaktides ettenähtud nõudeid.
4.3. Esmaste tulekustutusvahendite korrasolekut tuleb regulaarselt
kontrollida.
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6. Masina valve
6.1. Masinat tuleb töövälisel ajal hoida valvataval maa-alal või
valvatud ja lukustatud avadega ehitises, nt masina hoiukohaks
oleval maa-alal, taluhoovis, garaažis vms.
6.2. Valve all mõistetakse ühte alljärgnevatest tingimustest:
6.2.1. füüsilist valvet (valvurit) masina hoiukohaks olevas
ehitises või territooriumil ööpäev läbi või töövälisel ajal;
6.2.2. töökorras ja töövälisel ajal sisselülitatud valvesignalisatsiooni masina hoiukohaks oleva ehitise
ruumides. Valvesignalisatsioonil peab olema väljund
pidevalt valvatava koha või turvafirma valvepulti.
6.3. Masinat kasutama lubatud isik või valdaja peab masina juurest
lahkudes:
6.3.1. sulgema ja lukustama kõik selle uksed, aknad jm avad
ning luugid;
6.3.2. võtma kaasa masina registreerimisdokumendid ja kõik
võtmed (sh mehaanilised ja/või elektroonilised võtmed,
juhtpuldid jne) ning hoidma neid turvaliselt ja kolmandale isikule kättesaamatus kohas;
6.3.3. aktiveerima masina ärandamisvastase ja/või jälgimisseadme. Hoidma jälgimisseadme ööpäev läbi aktiveerituna. Ärandamisvastane ja/või jälgimisseade peab olema
alati töökorras.
Ärandamisvastane seade on masinale paigaldatud
signalisatsioonisüsteem ja/või immobilaiser.
Jälgimisseade on GPS-, satelliit- või muul tehnoloogial
põhinev masina asukohta ja/või selle tehnilisi parameetreid jälgida võimaldav seade (sh andurid, antenn jne).
6.4. Masinat kasutama lubatud isik või valdaja peab masina hoiukohaks olevast ehitisest lahkumisel:
6.4.1. sulgema ja lukustama kõik selle sisse- ja väljapääsud
(uksed, aknad, luugid jms);
6.4.2. lülitama valvesignalisatsiooni valveseisundisse. Valvesignalisatsioon peab olema alati töökorras;
6.4.3. jälgima, et valvesignalisatsiooni andurite tööpiirkonda ei
oleks piiratud ja nende tundlikkust ei oleks vähendatud;
6.4.4. hoidma tulekahjusignalisatsiooni ööpäev läbi sisselülitatuna. Tulekahjusignalisatsioon peab olema alati töökorras.
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