Masinakindlustus
Kindlustusteenuse teabedokument
AAS “BTA Baltic Insurance Company”
Teabedokumendis on masinakindlustuse 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?
Masinakikindlustusega on kindlustatud masina ootamatu ja ettenägematu kahjustumine, sealhulgas loodusõnnetus, tulekahju,
vandalism, vargus, röövimine.

Mida kindlustatakse?


Masinakindlustuse kindlustusleping on sõlmitud
koguriskikindlustuse kindlustuslepinguna.




Mida ei kindlustata?

Koguriskikindlustuse kindlustuskokkuleppe
puhul on kindlustusjuhtum masina mistahes
ootamatu ja ettenägematu kahjustumine,
sealhulgas
loodusõnnetus,
tulekahju,
vandalism, vargus, röövimine.

Valikuliselt
on
võimalik
sõlmida
masinakindlustusele lisakindlustus:


ka

Osalemine
teeliikluses
–
antud
lisakokkuleppe korral hüvitatakse kahju mis
tekib masinale veo, maha- või pealelaadimise
käigus.
Samuti
hüvitatakse
vastava
kokkuleppe korral masinale teeliikluses
tekkinud kahju.



Lisakulude kaitse
- katab kindlustatud
eseme
kindlustusjuhtumi
eelsesse
kasutamiskõlblikku seisukorda viimisega
seotud lisakulud.



Kiirendatud remonttööde kaitse – BTA
hüvitab kokkuleppitud kindlustussummani
täiendava kulu tulenevalt kindlustusjuhtumi
järgsest
masina
osade
kiirendatud
kohaletoimetamist ja/või tavalisest kiirema
remonttööga.



Kindlustatud ese ei ole masinale pärast
selle esmamüüki tootjatehase või
õigusaktide nõudeid rikkudes paigaldatud
seadmed ja detailid.

Kas kindlustuskaitsel on
piiranguid?
!

Kindlustuskaitse
piirangud
tulevad
masinakindlustuse tingimustest, näiteks ei
hüvitata
Kahju mis tuleneb masina tehnilisest
või elektrilisest rikkest, masina või
selle
osade
mehaanilisest
pragunemisest või purunemisest.
!
Kahju, mis kuulub hüvitamisele
kohustusliku
kindlustuse
(nt
liikluskindlustuse) kindlustuslepingu
alusel või mille eest on vastutav
kolmas isik.
Kui kahju on tekitatud kindlustusvõtja
poolt tahtlikult kindlustusandjal on õigus
keelduda kahju hüvitamisest
!

!

!

Kui kahjujuhtumi ajal masina operaatoril
puudus vastava kategooria masina
opereerimise õigus on kindlustusandjal
keelduda või vähendada kahju hüvitist.

Kus ma olen kindlustatud?


Kindlustus kehtib poliisile märgitud territooriumil.

Millised on minu kohustused?
—
—

Teie põhikohustus on tasuda kindlustusmakse

—
—

Kindlustusandjat tuleb õnnetusest viivitamata teavitada ja järgida tema juhiseid

Kindlustusandjat tuleb teavitada riskiasjaoludest ja nende muutumisest, näiteks masinaga seotud riskitegurite
suurenemisest
Kahjustada saanud masina ja muu vara tuleb säilitada õnnetusjärgses seisundis kindlustusandja juhisteni

Millal ja kuidas ma maksan?
Kindlustusmakse tuleb tasuda kindlustuslepingus märgitud tähtajaks. 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 ja kindlustusleping jõustub kindlustusperioodi alguskuupäeval. Kindlustuskaitse lõppeb
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.

