Sõidukikindlustus
Kindlustusteenuse teabedokument
Compensa Vienna Insurance Group, ADB Eesti filiaal
Teabedokumendis on sõidukikindlustuse 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?
Sõidukikindlustus on auto, muu mootorsõiduki või haagise vabatahtlik kindlustus. Kindlustusjuhtumi korral hüvitatakse sõiduki kahjustumisest või
hävinemisest tulenev kahju. Sõidukikindlustust nimetatakse veel näiteks kaskokindlustuseks, kaskoks ja autokindlustuseks.

Mida kindlustatakse?

Mida ei kindlustata?













Kindlustatud on poliisil märgitud maismaa sõiduk oma
esmamüügi komplektsuses ja sellele esmamüügi järgselt
paigaldatud lisavarustus poliisil märgitud ulatuses.
Superkasko paketi korral on kindlustatud turvaiste või häll, sõiduki külge kinnitatud katuseboks, katuseraam ja
jalgrattahoidja.
Vastava kokkuleppe olemasolul poliisil võib kindlustatud
esemeks olla ka pagas ja/või sõiduki külge haagitud
kerghaagis.
Tavapärased kindlustusjuhtumid on liiklusõnnetus, muu
ootamatu ja ettenägematu väline mehhaaniline jõud,
torm, üleujutus, tulekahju, vandalism, vargus,
röövimine. Tavapärast kindlustuskaitset on võimalik
laiendada kindlustusandja poolt pakutavate
lisakaitsetega.
Kindlustussumma võib olla määratud




kokkuleppega, mille kohaselt kindlustussumma on
võrdne kindlustatud asja kindlustusjuhtumieelse
väärtusega või
kindlustuslepingu sõlmimisel kokkulepitud
numbrilise väärtusena

Kindlustatud ei ole


sõiduki osad, mis on sõiduki küljest ära võetud või
sõidukile paigaldamata



sõiduki kütusepaagis olev kütus ega kütuselisandid



sõidukis olevad inimesed ega nende asjad

Kas kindlustuskaitsel on piiranguid?
!

Kindlustuskaitse piirangud telenevad vastavalt tootest ja
on kirjeldatud tootetingimustes ja poliisil, näiteks ei
hüvitata
!

kahju osa, mis on tekkinud seoses ohutusnõuete ja
kindlustusvõtja kohustuste täitmata jätmisega

!

kahju, mis on tekkinud kliendi tahtlusest või raskest
hooletusest

!

omavastutuse osa tekkinud kahjust

!

sõiduki puudulikust hooldusest või remondist
tekkinud kahju

!

kahju, mis on tekkinud sõiduki kasutamisel
tavalisest erinevates tingimustes, näiteks
võidusõidul või treeningul

!

kahju, mis on tekkinud liiklemiseks sobimatus
kohas ehk väljaspool teeliiklust, näiteks soos, vees,
jääl vmt

!

Sõidukit juhtinud isik oli kindlustusjuhtumi
toimumise ajal alkoholijoobes, uimastite või
psühhotroopsete ainete mõju all või keeldus
vahetult peale kahju tekkimist nende
tuvastamisest.

Kus ma olen kindlustatud?


Kindlustus kehtib kindlustuslepingus märgitud territooriumil ja ajal

Millised on minu kohustused?
—
—
—

Teie põhikohustus on tasuda kindlustusmakse
Kindlustusandjat tuleb teavitada riskiasjaoludest ja nende muutumisest, näiteks sõiduki peamisest kasutusotstarbest
Täita tuleb kindlustuslepingus märgitud ohutusnõudeid, sh

— liikluses tuleb järgida liiklusreegleid ja mõistlikult käituda
— sõidukit tuleb hooldada, kasutada ja hoida heaperemehelikult
— sõiduk ja selles asuv vara peavad olema hoitud viisil, et nende vargus on mõistlikult takistatud
—
—
—

Kindlustusandjat tuleb liiklusõnnetusest viivitamata teavitada ja järgida tema juhiseid
Liiklusõnnetuses kahjustada saanud sõiduk ja muu vara tuleb säilitada õnnetuse järgses seisundis kindlustusandja juhisteni

Millal ja kuidas ma maksan?
Kindlustusmakse suurus ja tasumise tähtaeg on poliisil. Tavaliselt tasutakse makse pangaülekandega arve alusel.
Kui leping loetakse sõlmituks makse tasumisest, siis pakkumuses on märgitud aeg, mille jooksul tuleb makse tasuda.

Millal kindlustuskaitse algab ja lõppeb?
Kindlustuskaitse algab kindlustusperioodi alguskuupäeval. Kindlustuskaitse lõpeb kindlustusperioodi möödumisel.
Kindlustuskaitse võib lõppeda enne lepingus märgitud kindlustusperioodi lõppu. Näiteks võib kindlustusandja lepingu lõpetada, kui
kindlustusmakse on tasumata.

Kuidas saan kindlustuslepingu lõpetada?
Lepingu lõpetamiseks tuleb esitada sooviavaldus kindlustusandjale. Tavaliselt saab lepingu ennetähtaegselt lõpetada vaid kindlustusvõtja
ja kindlustusandja kokkuleppel.

