Sõidukikindlustus
Kindlustusteenuse teabedokument
Seesam Insurance AS Vienna Insurance Group
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?
Sõidukikindlustus on auto, muu mootorsõiduki või haagise vabatahtlik kindlustus. Kindlustusjuhtumi korral hüvitatakse sõiduki kahjustumisest või
hävinemisest tulenev kahju. Sõidukikindlustust nimetatakse veel näiteks kaskokindlustuseks, kaskoks ja autokindlustuseks.

Mida kindlustatakse?

Mida ei kindlustata?





Eesti
riiklikus
liiklusregistris
registreeritud
maismaasõiduk või maismaasõiduki haagis tootjatehase
komplektsuses, sh sõiduki tootjatehase komplektsuses
sisalduvad valuveljed.
 Ilma täiendava kindlustusmakseta on kindlustatud
poliisile märgitud või sõidukisse paigaldatud ja
dokumentaalselt tõestatud turvaistmed ja –hällid ning
sõiduki külge kinnitatud katuseboks, katuseraam,
jalgrattahoidja, täiendavad kaitse- ja astmerauad ning
veokonks.
 Sõidukikindlustuse kindlustusjuhtumiteks võivad olla:
 ootamatu ja äkiline sõidukiväline sündmus,


liiklusõnnetus,



loodusõnnetus,



tulekahju,



vandalism,



kadumine varguse või röövi tagajärjel.



Kindlustuskaitse täpne kirjeldus on toodud kindlustuspoliisil, sõltuvalt valitud lisakaitsetest ja kindlustatava
sõiduki omadustest (nt uusväärtuskindlustus).



Sõidukikindlustuse eraldi kokkuleppel lisakaitsed on:
klaasikindlustus, asendusautokindlustus, autoreisija
õnnetusjuhtumikindlustus ja pagasikindlustus.



Kindlustusjuhtum on kindlustatud eseme kahjustumine,
hävimine või kadumine kindlustusperioodil
kindlustusriski realiseerumise tõttu kindlustuslepingus
sätestatud tingimustel ja ulatuses, arvestades
tingimustes nimetatud kindlustusjuhtumi välistusi.



Kindlustussumma on maksimaalne väljamaksusumma,
milleks käesolevate tingimuste mõistes on sõiduki
turuväärtus Eestis vahetult enne kindlustusjuhtumi
toimumist. Veoki, haagise ja bussi maksimaalne
kindlustussumma on märgitud poliisile.



Kindlustusvõtjal on igas kahjujuhtumis omavastutus,
mille suurus on märgitud poliisil.

Kindlustatud ei ole:


heli- või infokandjad ning nendel sisalduv info,



sõiduki tootjatehase komplektsusesse mittekuuluvad esemed (nt mobiiltelefonid, arvutid,
fotoaparaadid);



autospordivõistlusteks või võidusõiduks mõeldud
sõiduki varustus ja konstruktsioonid,



õigusaktide või ohutusnõuete vastaselt paigaldatud
sõiduki osad või seadmed.

Kas kindlustuskaitsel on piiranguid?
!

Näiteks ei hüvitata:

!

kahju osa, mis on tekkinud seoses ohutusnõuete
täitmata jätmisega;

!

kahju, mis on tekkinud kliendi tahtlusest või raskest
hooletusest;

!

omavastutuse osa tekkinud kahjust;

!

sõiduki tehnilisest rikkest, puudulikust hooldusest
või remondist ning tavapärasest kasutamisest ja
kulumisest tekkinud kahjusid;

!

kahju, mis on tekkinud sõiduki kasutamisel
tavalisest erinevates tingimustes (nt ringrajal,
võidusõidul või treeningul);

!

kahju, mis on tekkinud liiklemiseks sobimatus kohas
(nt metsas, soos, vees).

Kus ma olen kindlustatud?


Kindlustus kehtib poliisil märgitud kindlustusterritooriumil.

Millised on minu kohustused?
—

Kindlustusvõtja põhikohustus on tasuda kindlustusmakse.

—

Enne kindlustuslepingu sõlmimist tuleb esitada kindlustusandja küsitud andmed. Esitatud teave peab olema täielik ja õige.

—

Kui esitatud andmed muutuvad peale kindlustuslepingu sõlmimist, siis tuleb sellest kindlustusandjat teavitada.

—

Kindlustuslepingu kehtivuse ajal tuleb mõistlikult käituda, et kindlustusjuhtumit ära hoida.

—

Tuleb täita kindlustuslepingus märgitud ohutusnõudeid.

—

Kindlustusandjat tuleb kindlustusjuhtumist viivitamata teavitada ja järgida tema juhiseid.

Millal ja kuidas ma maksan?
Kindlustusmakse suurus ja tasumise tähtaeg on märgitud 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 poliisil 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.

