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 veoki, haagise, bussi või mootorratta va ba tahtlik kindlus tus . Kindlus tus juhtum on ti ngi mus tes nimeta tud ootama tu ja
ettenä gema tu sündmuse ta gajä rjel tekkinud kahju, mille käigus sõiduk saab ka hjusta da, hä vi b või läheb kaotsi ja mille puhul tekib kindlus tusandjal
hüvi ta mise kohustus. Ka skokindlustust nimetatakse veel näiteks sõidukikindlustuseks, kaskoks ja autokindlus tuseks.

Mida kindlustatakse?

Mida ei kindlustata?





Ki ndlustatud ese on poliisil märgitud sõiduk
ki ndlustusjuhtumieelses komplektsuses. Sõiduki
s i htotstarbeliseks kasutamiseks va jalikud eriseadmed
(tõs te-, külmutus- ja soojendusseadmed jms) on
ki ndlustatud koos sõidukiga, kui kindlustuslepingus pole
kokku lepitud teisiti. Eriseadmete väärtus peab
s i salduma sõiduki kindlustussummas.



Sõi duki va lmistajatehase paigaldatud lisavarustuse
hüvi tispiiriks on lisavarustuse turuväärtus, kuid mitte
rohkem kui poliisil märgitud kindlustussumma.



Pä ra s t sõiduki esmamüüki paigaldatud l isavarustuse
hüvi tispiir on 1000 eurot.



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. Ki ndlustusjuhtumid on




va l mistajatehase ettenähtud remondikomplekt),
s eadmed, kiiver, sõiduriided, va ruosad ja
ma terjalid;
 s õi dukiga tra nsporditav ka up;
 s õi duki omavolilised ümberehitused;
 s õi duki maalingud ja kleebised.

Kas kindlustuskaitsel on piiranguid?
!

Loetelu hüvitamisele mittekuuluvast kahjust on toodud
ki ndlustustingimustes, mille kohaselt ei hüvitata näiteks
!

kul u, mis tuleneb kindlustusjuhtumist s õltumatust
hool dusest, remondist, pesemisest või
puhastamisest;

õnnetusjuhtum: kindlustatud eseme
ka hjustumine või hävi mine s õidukivälise

!

ka hju, mis on tingitud sõiduki või s õiduki seadmete
kä i tamisel neile mõjunud ülekoormusest;

!

ka hju, mis on tingitud sõiduki kasutamisest va lel
ots ta rbel;

!

ka hju, mis on tekkinud korrodeerumisest,



konta ktse sündmuse, liiklusõnnetuse,
l oodusõnnetuse, tule (sh suitsu, ta hma ja /või
kus tutustööde) või plahva tuse (sh lõhkekeha
pl a hvatuse) tagajärjel.
va ndalism;

!

ha l litusest vm pi kaajalisest protsessist;
ka hju, mis on tekkinud külmumisest;




va rgus ;
l a adimisel tekkinud kahju veokile või haagisele.

!
!

ka hju, mis on tekkinud vee sattumisest mootorisse;
ka hju, mis on tekkinud s õiduki puudulikust või

!

va l est hooldusest, remondist või käsitsemisest;
ka hju, mis on tekkinud ebakvaliteetse kütuse

!

ka s utamisest;
ka hju, mis on tekkinud õli, jahutus-, piduri- või






Ki ndlustatud ei ole
 s õi dukis hoitavad tööriistad (v.a s õidukiga kaasnev

Ki ndlustusega kaasneb PZU Autoabi mootorra tastele.
Ki ndlustussumma on kindlustuspoliisil määratud
ki ndlustusandja maksimaalne väljamaksusumma.
Ki ndlustusväärtus on sõiduki turuhind Eestis.
Ki ndlustussumma ei vä hene vä ljamakstud
ki ndlustushüvitis(t)e võrra .

!

s i durivedeliku ebapiisavast kogusest või halvast
kva l iteedist;
ka hju, mis on tekkinud seoses ri kke, vea,
ka hjustusega vms, mis kuulub garantiikorras

!

pa ra ndamisele;
ka hju, mis on seotud tehnilise ri kkega;

!

ka hju, mis on tekkinud veose ja /või reisijate

!

tra ns portimisest;
ka hju, mis on tekkinud tsistern- või paaksõidukile
veos e või koorma peale- või mahalaadimisel.

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 ndlustusvõtja põhikohustus on tasuda kindlustusmakse.

—

Ki ndlustusandjat tuleb teavitada riskiasjaoludest ja nende muutumisest, sh sõiduki kasutusviisi muutumisest.

—

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 .

—

Pä ra s t kahjujuhtumit võib sõidukit kasutada ainult juhul, kui sõiduki juht on sõidukit kontrollinud ja veendunud, et sõiduk on
tehnonõuetele vastavas seisundis. Eelkõige peab juht kontrollima, kas s õiduki õli, kütus või jahutusvedelik ei leki, roolisüsteem ja
pi durid on töökorras ning rehvid on kahjustamata.

—

Kuts elised sõidukijuhid peava d järgima AETR (rahvusvahelisel maanteeveol töötava s õiduki meeskonna tööaja Euroopa kokkulepe)
ti ngimusi ning sõidukijuhi tegevust reguleerivaid töö- ja puhkeaja õigusakte.

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.

