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Teabedokumendis on üldine ülevaade kindlustusteenuse kohta. Teabedokument ei kajasta sõlmitava lepingu eripärasid. Terviklik teave sõlmitava
kindlustuslepingu kohta on teistes dokumentides, näiteks pakkumuses, kindlustustingimustes ja poliisil.

Mis liiki kindlustusega on tegemist?
Kodukindlustus on eluruumi, eluruumi juurde kuuluva ehitise ja koduse vara kindlustus. Kindlustatud võib olla ka eluruumi valdaja vastutus ning muu
vastutus kolmandate isikute ees. Kodukindlustusega ei kindlustata üldjuhul ehitisi ja vara, mida kasutatakse ettevõtluses. Kindlustusjuhtumi korral
hüvitatakse eelkõige ehitise või selles asuva vara kahjustumisest või hävimisest tekkinud kahju.

Mida kindlustatakse?

Mida ei kindlustata?





Kindlustatud ei ole reklaamid, maapind, haljastus,
aiaskulptuurid, vesi, tiigid, vette ehitatud rajatised,
teisaldatavad ja/või ratastel vagunelamud,
täispuhutavad konstruktsioonid, kile- ja plastikkattega
kasvuhooned, hoonest eraldiasuvad päikesepaneelid
koos seadmetega.



Kindlustatud ei ole näiteks toiduained, alkohol, tubakas,
loomad, linnud, kalad, raha, pangakaardid,
dokumendid, laskemoon, mootorikütus,
registreerimisele kuuluvad maismaa-, vee- ja
õhusõidukid ja nende osad, majandustegevuses
kasutatav vara (kaup, pooltooted, kaupluse sisseseade,
tootmis- või teenindusseadmed).

Sõltuvalt lepingule valitud võimalusest on kindlustatud:


Poliisile märgitud hoone või hoone osa. Hooneks
on ka saun, abihoone. Hoone osaks võib olla
paarismaja osa, ridaelamuboks. Automaatselt on
kindlustatud abihooned üldpinnaga kuni 20m².



Rajatised ehk ehitised, mis ei ole hooned. Näiteks
piirdeaed, välikööginurk, lipumast. Automaatselt
on kindlustatud rajatised kuni 5000 euro ulatuses.



Poliisile märgitud hoone osaks võib olla korter või
korteriomand ning nende juurde kuuluv samas
hoones asuv panipaik.



Kodune vara ehk kindlustuskohas asuv ja
kindlustusvõtjale kuuluv või tema kasutuses olevad
tavapärased asjad. Näiteks mööbel, kodumasinad,
koduelektroonika, riided jmt.



!

Poliisile märgitud hoone või selle osa valdaja
vastutus, mis tuleneb ehitise valdamisest.

Näiteks ei hüvitata:
!

kahju, mille tekkimine ei olnud äkiline ega
ettenägematu;

!

maapinna, ehitise või selle osade vajumisest,
pragunemisest, külmumisest, vibratsioonist
tekkinud kahju;

Mõne eseme kindlustussumma võib olla eraldi
määratud. Näiteks:

!

seente, putukate, lindude või loomade poolt
põhjustatud kahju;



Väärisesemete, kollektsioonide, kunsti
kindlustussumma on 3000 eurot.

!

kahju, mis on tekkinud seoses ohutusnõuete
täitmata jätmisega;



Mitteregistreeritavate maismaasõidukite
kindlustussumma on 3000 eurot.

!

tahtlikult või raskest hooletusest tekitatud kahju;

!



Koduvõtmete varguse või röövi korral hüvitatakse
lukkude vahetamise kulu kuni 635 euro ulatuses
ilma omavastutust rakendamata.

pettuse, kelmuse või väljapressimise tõttu tekkinud
kahju.





Kas kindlustuskaitsel on piiranguid?

Kindlustusvõtja ja/või temaga koos elava
pereliikme vastutus.
Kindlustusjuhtumi järgselt vajaliku ajutise elukoha
üürikulu või üüritulu kaotus.



Ehitise või koduse varaga seotud enamlevinud kahjud
on tulekahju, plahvatus, torm, üleujutus, torustiku leke,
vargus, rööv, vandalism.



Kui kindlustusleping on sõlmitud koguriski või
laiendatud koguriskikindlustusena on
kindlustusjuhtumiks lisaks eelnevale ka muu äkiline ja
ettenägematu sündmus, mida ei ole kindlustuslepingus
välistatud.



Vastutuskindlustuse kindlustusjuhtumiks on
õigusvastane kahju tekitamine kolmandale isikule
kindlustusvõtja või temaga koos elava pereliikme poolt.



Kindlustussumma märgitakse poliisile.

1.

Kus ma olen kindlustatud?


Kindlustus kehtib poliisil või tingimustes märgitud aadressil või territooriumil.

Millised on minu kohustused?
—

Esitada lepingu sõlmimisel korrektsed andmed.

—

Tasuda kindlustusmakse.

—

Kindlustusandjat tuleb teavitada riskiasjaoludest ja nende muutumisest. Näiteks kodu väljaüürimisest, ära kolimisest, ehitustöödega
alustamisest, valvesüsteemidest loobumisest, kasutusotstarbe muutumisest.

—

Täita tuleb lepingus märgitud ohutusnõudeid:

— vara tuleb hooldada, kasutada ja hoida heaperemehelikult;
— kodune vara peab olema hoitud viisil, et selle vargus on takistatud;
— tuleb järgida üldiseid tuleohutusnõudeid;
— suitsuandur peab olema töökorras.
—

Kindlustusandjat tuleb kahjujuhtumist viivitamatult teavitada ning järgida tema juhiseid.

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.

