Kaskokindlustus
Kindlustusteenuse teabedokument
AB „Lietuvos draudimas“ Eesti filiaal
Teabedokumendis on kaskokindlus tuse üldine ülevaade. See ei kajas ta teie kindlus tushuvist ja nõudmistes t lähtuvaid kindlus tuslepingu ti ngi musi.
Lepi ngu ti ngimused on muudes dokumentides, näiteks pakkumuses, kindlustustingimustes ja poliisil.

Mis liiki kindlustusega on tegemist?
Kaskokindlus tus on sõiduauto ja väikeveoki vaba tahtlik kindlustus. Ki ndlus tus juhtum on tingi mus tes nimeta tud ootama tu ja ettenä gema tu sündmuse
taga jä rjel tekkinud kahju, mille käigus sõiduk saab kahjus tada , hä vi neb või läheb ka otsi ja mille puhul tekib kindlus tusandjal hüvi ta mise kohustus.
Ka s kokindlustust nimetatakse veel näiteks sõidukikindlustuseks, kaskoks ja autokindlustuseks.

Mida kindlustatakse?

Mida ei kindlustata?



Ki ndlustatud ese on poliisil märgitud tavakasutuses
s õi duk esmamüügi komplektsuses ja sõidukile
es mamüügi järel paigaldatud lisavarustus poliisil
mä rgi tud hüvitispiiri ulatuses.





Li s avarustuseks loetakse s õidukile püsivalt paigaldatud
ja tootja tehase komplektsusesse mittekuuluvad
meelelahutus-, multimeedia-, navigatsiooni-, s ide- ja
ol meseadmed, lisalaternad, keredetailid (spoiler, iluvõre
jmt), va l uveljed, l isakaitserauad, astmerauad, vi nts,
kl eebised, ta ksoseadmed ning sõidukisse paigaldatud
turva i ste või -häll, s õiduki külge kinnitatud katuseboks,
ka tuseraam ja jalgrattahoidja.



Li s avarustuseks loetakse ka s õiduki ümberehitus- ja
eri s eadmed.

 Ki ndlustusjuhtum on ootamatu ja ettenägematu
s ündmus, mille käigus saab kindlustatud ese
ki ndlustuskaitse kehtivuse ajal kahjustada, hävi b või
l ä heb kaotsi. Eri a jal tekkinud sõiduki kahjustused
l oetakse eraldi kindlustusjuhtumiteks.
 Koguri skikindlustuse kindlustusjuhtumiks võib näiteks
ol l a õnnetusjuhtum, va ndalism, va rgus:
 Õnnetusjuhtum on kindlustatud eseme
ka hjustumine või hävi mine s õidukivälise kontaktse
s ündmuse, liiklusõnnetuse, l oodusõnnetuse, tule (sh
s ui tsu, tahma ja/või kustutustööde) või plahvatuse
(s h l õhkekeha plahvatuse) ta gajärjel;
 Li s avarustuse kindlustussumma ulatuses on
õnnetusjuhtumi riski vastu kindlustatud s õiduki
kül ge kinnitatud jalgrattad;
 Ki ndlustusega kaasneb PZU Autoabi teenus;
Li s akaitsed on poliisil märgitud erikokkuleppe korral:







uus väärtuskindlustus, liisingväärtuse kindlustus,
a s endusauto, tehniline ri ke (Kasko Pl uss pakett),
rendiautokindlustus (Kasko Pl uss pakett),
ha a gisekindlustus, pagasikindlustus.
Ki ndlustussumma on sõiduki turuhind Eestis va hetult
enne kindlustusjuhtumit. Ki ndlustussumma määramisel
ei a rvestata pärast s õiduki esmamüüki sõidukile
pa i galdatud lisava rustuse maksumust.
Pä ra s t sõiduki esmamüüki paigaldatud l isavarustuse,
pa gasikindlustuse ja haagisekindlustuse h üvi tispiir on
mä rgi tud poliisil.
Ki ndlustussumma ei vä hene vä ljamakstud
ki ndlustushüvitis(t)e võrra .

Ki ndlustatud ei ole
 s õi duki osad, mis on sõiduki küljest ära võetud või
s õi dukile paigaldamata;





s õi duki kütusepaagis olev kütus ega kütuselisandid;
s õi dukis olevad inimesed.

Ki ndlustatud ese ei ole s õidukile pärast selle esmamüüki
pa i galdatud:


või s tlusteks, võidusõiduks või treeninguteks
ettenähtud seadmed ja detailid;



s eadmed ja detailid, mis on paigaldatud
õi gusaktide nõudeid ri kkudes.

Kas kindlustuskaitsel on piiranguid?
!

Loetelu hüvi tamisele mi ttekuuluvas t kahjust on toodud
ki ndlustustingimustes, mille kohaselt ei hüvitata näiteks
!

!

kul utusi kindlustusjuhtumist sõltumatule
hool dusele remondile, pesemisele ja
puhastamisele;
ka hju, mis on tekkinud s õiduki kulumise tõttu;

!

ka hju, mis on tekkinud korrodeerumise, hallituse
vm pi kaajalise protsessi tagajärjel;

!

ka hju, mis on tekkinud külmumise tõttu;

!

ka hju, mis on tekkinud vee sattumise tõttu
mootorisse;

!

ka hju, mis on tekkinud s õiduki puuduliku või va le
hool duse, va le remondi ja/või käsitsemise tõttu;

!

ka hju seoses rehvide vi gastusega (v.a va ndalismi
ta ga järjel tekkinud kahju) juhul, kui s ellega ei
ka a snenud sõidukile muid hüvitatavaid vi gastusi;
ka hju, mis on tekkinud s õiduki kasutamise tõttu

!

l i iklemiseks mitte ettenähtud piirkonnas (maastikul,
ka l daalal, vees, soisel alal jms) või vä ljaspool
!

l i iklemiseks ametlikult avatud jääteed;
ka hju, mis on tekkinud koduloomade
s õi tjateruumis vi ibimise tagajärjel.

Kus ma olen kindlustatud?


Ki ndlustus kehtib kindlustuspoliisil märgitud territooriumil.

Millised on minu kohustused?
—

Enne kindlustuslepingu sõlmimist tuleb esitada kindlustusandja küsitud andmed. Esitatud teave peab olema täielik ja õige.
Ki ndlustusandja eeldab, et klient esitab ka ilma kindlustusandja küsimusteta teabe, mille s uhtes kindlustusandjal on oluline ä ratuntav
huvi ja millel on oluline mõju kindlustusmaksele.

—

Ki ndlustusandjat tuleb teavitada riskiasjaoludest ja nende muutumisest, sh sõiduki kasutusviisi muutumisest ta ksoks,
l ühirendisõidukiks, a larmsõidukiks, kullersõidukiks, turvafirmapatrullsõidukiks või alarmsõidukiks .

—
—

Ki ndlustusvõtja põhikohustus on tasuda kindlustusmakse.
Ki ndlustusvõtja on kohustatud

— mi tte ületama s õites õigusaktide ja l iikluskorraldusvahenditega suurimat l ubatud kiirust;
— hoi dma sõiduki võtmeid ja registreerimisdokumente nii, et kolmandal isikul ei ole võimalik neid ta kistust lõhkumata või vägivalda
või s ellega ähvardamist kasutamata ära võtta .

—

Ki ndlustusjuhtumi korral on kindlustusvõtja kohustatud:

— vormi s tama liiklusõnnetuse ja teatama s ellest kehtivate õigusaktide kohaselt;
— tea ta ma va rgusest, ä randamisest, röövi misest, va ndalismist või muust õigusvastasest juhtumist viivi tamata politseile;
— tea ta ma kindlustusjuhtumist PZU-le esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul pärast kindlustusjuhtumist
tea dasaamist.

—

Ki ndlustusvõtja vastutab kindlustusvõtjaga võrdsustatud isiku käitumise eest kindlustuslepingust tulenevate kohustuste täitmisel
s a mamoodi nagu enda käitumise eest. Ki ndlustusvõtjaga võrdsustatud isikuks l oetakse soodustatud isik, sõiduki s eaduslik valdaja ja
i s ik, kellele sõiduki s eaduslik valdaja on s õiduki juhtimise va batahtlikult üle andnud, samuti eeltoodud i sikute ja kindlustusvõtja
perekonnaliikmed.

—

Ammendav l oetelu kindlustusvõtja kohustustest on toodud kindlustustingimustes.

Millal ja kuidas ma maksan?
Ki ndlustusmakse või selle osa tuleb tasuda poliisil näidatud s ummas ja tähtajaks. Tavaliselt tasutakse makse pangaülekandega arve alusel.

Millal kindlustuskaitse algab ja lõppeb?
Ki ndlustuskaitse algab ja l õppeb poliisil märgitud tä htajal.
Ki ndlustuskaitse võib lõppeda ka enne poliisil märgitud tä htaega, kui kindlustusleping lõppeb või lõpetatakse enne seda. Näit eks võib
ki ndlustusandja lepingu l õpetada, kui kindlustusmakse jääb tasumata.

Kuidas saan kindlustuslepingu lõpetada?
Ennetähtaegseks lepingu lõpetamiseks tuleb esitada sooviavaldus kindlustusandjale.
Ki ndlustuslepingu s aab enne tähtaega lõpetada sõiduki võõrandamisel. Muudel juhtudel saab l epingu enne tä htaega l õpetada va id
ki ndlustusvõtja ja kindlustusandja kokkuleppel.
Ti ngimusi kindlustuslepingu l õpetamise, ülesütlemise ja sellest ta ganemise kohta vt PZU ki ndlustuslepingute üldtingimustest.

