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ADB Gjensidige Eesti filiaal
Teabedokumendis on masina ja seadme kindlustuse 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?
Masina ja seadme kindlustus on vabatahtlik kindlustus, millega kindlustatakse ehitus-, metsa- ja põllutöömasinaid, samuti muid
eriotstarbelisi masinaid ja seadmeid. Kindlustusjuhtumi korral hüvitatakse masina ja seadme kahjustumisest või hävinemisest tulenev
kahju.

Mida kindlustatakse?


Masina ja seadme kindlustuse kindlustusobjektiks
on masin või seade selle soetuskomplektsuses,
samuti selle lisaseade, mis on poliisil märgitud






lisaseade on masina/seadme küljest
eemaldatav tööseadis (näiteks sahk, kopp,
heeder, hüdrovasar, laadur,
rootoriühendusega seade), juhtimisseade
ning GPS seade
lisaseade ei ole järelveetav seadis (näiteks
haagis, kultivaator, põllurull,
taimekaitseprits), kuid järelveetavat seadist
on võimalik kindlustada eraldi seadmena
lisaseadmed, mida ei ole poliisil märgitud, on
kindlustatud automaatselt koos
masina/seadmega, mille juurde need
kuuluvad, koguväärtuses kuni 10%
seadme/masina kindlustussummast, kuid
mitte rohkem kui 10 000 euro ulatuses



Kindlustuskaitse on koguriskikindlustus, mis
hõlmab kõiki äkilisi ja ettenägematu sündmuse
tõttu tekkinud kahjusid, mis ei ole välistatud



Kindlustussumma võib olla kindlustatud eseme


taassoetamisväärtus, mis on uue samaväärse,
st samade tehniliste näitajate ja omadustega
kindlustatud eseme soetamise, sh
soetamisega seotud vajalike lisakulude
(näiteks mõistlikud transpordi- ja
paigalduskulud, tagastamatud maksud ja
riigilõivud) vähim võimalik maksumus
kulumimäära arvestamata või



turuväärtus, mis on samaväärse, st samade
tehniliste näitajate ja omadustega ning
samaväärse kulumimääraga eseme soetamise
ja soetamisega seotud vajalike lisakulude
(näiteks mõistlikud transpordi- ja
paigalduskulud, tagastamatud maksud ja
riigilõivud) vähim võimalik maksumus. Kui
samaväärset eset ei ole võimalik soetada, siis
arvestatakse turuväärtuseks uue samaväärse
eseme soetamise maksumus, millest on maha
arvatud kindlustatud eseme kulumimäär

Mida ei kindlustata?


Kindlustamisele ei kuulu (kui ei ole
kindlustuslepingus eraldi kokku lepitud)
 maa all töötavad masinad ja seadmed
 õhusõiduki või ujuvvahendi (näiteks laev, parv,
pontoon) peal veetavad või seal töötavad
masinad ning seadmed

Kas kindlustuskaitsel on piiranguid?
!

Näiteks ei hüvitata
kahju, mis on tekkinud seoses
kindlustuslepingus märgitud kohustuste
täitmata jätmisega
!
kahju, mis on seotud kindlustusvõtja joobe- või
muus sarnases seisundis tegutsemisega
!

!

kahju, mis on tekkinud ainult kindlustatud
eseme lühikese kasutuseaga regulaarselt
vahetatavale osale (näiteks puur, nuga,
lõikeketas, matriits, stants, šabloon, sõel, köis,
pihustiotsik, saetera, tross, purustuspind,
patarei, kummirehv või -voolik, roomik, aku,
ühendusjuhe, lamp, valgusti)

!

kahju, mis on tingitud kindlustatud eseme
hävimisest või kahjustumisest selle sisemise
purunemise või muu esemesisese rikke tõttu
(näiteks esemesisene ülerõhk või
tsentrifugaaljõud, sisepõlemismootoris, katlas
või survemahutis gaasi või vedeliku
paisumisest tingitud plahvatus, sisemisest
asjaolust põhjustatud elektrihäire, eseme
sisemise osa lahtitulek, materjali- või
projekteerimisveast tekkinud kahju eseme
töökorras detailile). Kui nimetatud põhjusel
tekib kindlustatud esemele väline kahjustus,
siis hüvitab kindlustusandja nimetatud välise
kahjustuse kahju

!

kahju, mis on tekkinud pikaajalisest protsessist
(näiteks kulumine, materjali väsimine,
kavitatsioon, korrosioon, katlakivi
moodustumine, tavapärane pikaajaline
ilmastikutingimuste mõju), sh kindlustatud
eseme tavapärasest kasutamisest või
mittekasutamisest tingitud pikaajaliselt
tekkinud kahju

!

kahju, mis on tekkinud kindlustatud eseme
ülekoormamisest, mittesihtotstarbelisest
kasutamisest või selle kasutamisest märgalal,
üleujutatud teel või maa-alal

!

kahju, mis on hüvitatav kohustusliku
vastutuskindlustuse alusel (näiteks
liikluskindlustus) või mille eest vastutab lepingu

(näiteks hooldusleping, garantii) alusel kolmas
isik (näiteks kindlustatud eseme müüja,
valmistaja, importija, rendile/üürile andja,
hooldaja või paigaldaja)

Kus ma olen kindlustatud?


Kindlustus kehtib kindlustuslepingus märgitud kindlustuskohas

Millised on mu kohustused?


Teie põhikohustus on tasuda kindlustusmakse



Kindlustusandja esindajale tuleb anda võimalus tutvuda kindlustatud eseme seisundiga ja kindlustuslepingu sõlmimiseks
vajalike dokumentidega



Kindlustusandjat tuleb teavitada riskiasjaoludest ja nende muutumisest, näiteks


vara kasutusala muutumisest



ohutusnõuete eiramisest



kindlustatud eseme võõrandamisest



kindlustatava vara kooseisu muudatustest



mitmekordse kindlustuse tekkimisest



Järgida tuleb Eestis kehtivaid seadusakte, kindlustuslepingus märgitud tingimusi, ohutusnõudeid ja seadmete
kasutusjuhendeid



Tegema kõik endast oleneva kindlustusjuhtumi ärahoidmiseks ja võimaliku kahju vähendamiseks, mitte suurendama
kindlustusriski ja mitte võimaldama seda suurendada isikutel, kelle eest ta vastutab



Kindlustatud eset tohib lubada kasutada isikule, kellel on vastav juhtimisõigus ning kellele on tehtud ohutusalane
juhendamine



Kindlustatud eseme juurest lahkudes tuleb lukustada kabiini, sulgeda aknad ja luugid, võtta kaasa kindlustatud eseme
registreerimisdokumendid ja võtmed ning aktiveerida nende olemasolul vargavastased seadmed



Töövälisel ajal tuleb kindlustatud eset hoiustada valvataval territooriumil või lukustada hoones/ruumis



Sisepõlemismootoriga masinasse või seadmesse tuleb paigaldada vähemalt üks ABC klassi külmakindel tulekustuti



Kindlustatud eseme mootoriruumi, kütteseadmeid ja muid tuleohtlikke piirkondi tuleb regulaarselt puhastada, seejuures
metsa-, turba- ja muudes kergestisüttiva tolmu keskkonnas töötavatel kindlustatud esemetel tuleb eelnimetatud piirkondi
puhastada regulaarselt suruõhuga



Kindlustusjuhtumi toimumisel tuleb viivitamata võtta tarvitusele meetmed vara päästmiseks ja kahju suurenemise
ärahoidmiseks ning võimaliku kahju vähendamiseks



Kui kahtlustatakse kolmandate isikute tahtlikku tegevust, tuleb viivitamata teavitada politseid



Kui tegemist on tulekahju või lõhkekeha plahvatusega, tuleb viivitamata teavitada päästeametit



Kindlustusandjat tuleb kindlustusjuhtumist viivitamata teavitada ja järgida tema juhiseid



Kindlustusjuhtumi tagajärjel kahjustada saanud vara tuleb säilitada kindlustusjuhtumi järgses seisundis kindlustusandja
juhisteni



Kindlustusandjale tuleb esitada kahju tõendamiseks vajalik dokumentatsioon ja teave

Millal ja kuidas ma maksan?
Kindlustusmakse suurus ja tasumise tähtaeg on pakkumusel ja poliisil. Makse tasutakse pangaülekandega arve alusel.

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.

