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Teabedokumendis on kindlustustoote üldine ülevaade. Teabedokument ei kajasta Teie kindlustushuvist ja nõudmistest lähtuvalt sõlmitava lepingu
tingimusi. Lepingu tingimused on muudes dokumentides, näiteks pakkumuses, kindlustustingimustes ja poliisil.

Mis liiki kindlustusega on tegemist?
Kohustusliku liikluskindlustusega on kindlustatud sõiduki valdaja vastutus kolmandale isikule sõidukiga tekitatud kahju eest.Kohustusliku
liikluskindlustuse lepingu tingimused tulenevad enamjaolt liikluskindlustuse seadusest. Lisaks võib liikluskindlustuse juurde valida vabatahtlikke
kindlustuskaitseid, näiteks asendusauto nõuete hüvitamise, sõidukijuhi õnnetusjuhtumikindluse, põdrakasko ja ERGO Autoabi.

Mida kindlustatakse?

Mida ei kindlustata?

Kindlustatud on:

Liikluskindlustusega ei ole kindlustatud:

sõiduki valdaja tsiviilvastutus poliisil märgitud sõidukiga
kindlustusjuhtumi läbi tekitatud kahju eest
kahju põhjustanud sõidukijuhi ravikulu raviasutuses
Enamlevinud kindlustusjuhtum on liiklusõnnetus
Kindlustussumma Eestis toimunud kindlustusjuhtumi kohta,
olenemata kahjustatud isikute arvust, on asja hävimise või
kahjustamise korral 1 200 000 eurot ja surma põhjustamise,
tervise kahjustamise või kehavigastuse tekitamise korral
5 600 000 eurot.
ERGO Liiklus+ tagab tavakasutuses sõiduautode , pakiautode
ja mootorrataste tasuta puksiiriabi kogu Euroopas, kui helistada
ERGO autoabi numbril +372 655 5401.
Liikluskindlustusjuhtumi korral viime sõiduauto või mootorratta sündmuskohale lähimasse remonditöökotta või
hoiukohta. Sõiduki teisaldamine on tasuta.

Valitavate kindlustuskaitsetega on kindlustatud:
tavakasutuses sõidu- ja pakiautodele autoabi kogu
Euroopas. Helistades ERGO autoabi telefonile 655 5401
on autoabi tasuta
kahju, mis tekkis otsasõidu tagajärjel ootamatult sõiduteele
jooksnud suurulukile - hunt, karu, ilves, metssiga, punahirv,
põder või metskits (loetelu on lõplik)
asendusauto nõuete lisakaitsega hüvitatakse kindlustusvõtja eest kannatanule kindlustusjuhtumi järgselt
asendusauto kasutamise_põhjendatud kulud kuni 500 euro
ulatuses.
liiklusõnnetuse tõttu sõidukijuhil tekkinud püsiv puue või
sõidukijuhi surm (Piiratud ulatusega)
Kokku lepitud kindlustuskaitsed märgitakse poliisile.

lepingule märgitud sõiduk

Kindlustusandja hüvitab kannatanule kahju,
kuid esitab kahju tekitajale tagasinõude
näiteks, kui
kahju põhjustati tahtlikult
kahju tekitaja lahkus pärast kindlustusjuhtumit õigusvastaselt ja süüliselt kindlustusjuhtumi toimumise kohalt
kahju tekitaja juhtis sõidukit joobeseisundis

Kas kindlustuskaitsel on piiranguid?
Tegu ei ole kindlustusjuhtumiga, kui kahju
põhjustatakse näiteks:
sõidukis, sealhulgas õhu- ja veesõidukis, välja arvatud
liinivedu tegevale parvlaevale peale- või mahasõidul
paigas, mis on suletud ja eraldatud võistluseks,
treeninguks või muuks samalaadseks ürituseks
avalikuks liikluseks suletud lennuvälja territooriumil

Samuti ei hüvitata näiteks:
kahju, mis tekkis teel olnud kivi või muu eseme
paiskumisega vastu sõidukit või muud asja
raha, väärtpaberite, kunstiväärtuste ja väärismetallist
esemete, välja arvatud isiklike tarbeesemete kahjustamisest või hävimisest tulenevat kahju
samaväärse asja kasutamise kulu kahjustatud asja
parandamise või uue hankimise aja jooksul
sõiduki valdaja juhitud sõiduki omanikule tekitatud asja
kahju
kahju, mille puhul ei ole tegu sõiduki kui suurema ohu
allika tekitatud kahjule iseloomuliku kahjuga

Kus ma olen kindlustatud?
ERGO liikluskindlustus kehtib Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriikides ja rohelisel kaardil märgitud muudes riikides.
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Millised on minu kohustused?

€

•

Esitan kindlustuslepingu sõlmimiseks õige info, näiteks teave selle kohta, kas sõidukit kasutatakse lühirendisõidukina, alarmsõidukina,
õppesõidukina, veo-, kuller- või taksoteenuste osutamiseks või kokkuleppevedude (nt Uber, Taxify, Yandex) tegemiseks.

•

Teatada ERGO-le, kui esitatud andmed muutuvad pärast kindlustuslepingu sõlmimist.

•

Käituda lepingu kehtivuse ajal mõistlikult, et hoida ära kahju tekkimist.

•

Teatada ERGO-le, kui sõiduki omanik või vastutav kasutaja muutub.

•

Kindlustusjuhtumi toimumise korral teatada sellest kohe kahju põhjustaja või kahjustatud isiku kindlustusandjale.

•

Kindlustusjuhtumi korral teha kõik endast olenev, et hoida ära kahju suurenemist.

•

Hoida sõiduk või muu kindlustusjuhtumi tagajärjel kahjustatud asi kindlustusandjale ettenäitamiseks võimalikult samas seisundis,
nagu see oli kindlustusjuhtumi järel.

€

Millal ja kuidas ma maksan?
•

Kindlustusmakseid tuleb tasuda kindlustuspoliisil näidatud summas ja tähtajaks.

•

Kui kindlustuslepingus on kokku lepitud makse tasumine osade kaupa, tuleb osamaksed tasuda poliisil näidatud summas ja tähtajaks.

Millal kindlustuskaitse algab ja lõpeb?
•

Kindlustuskaitse hakkab kehtima poliisile märgitud ajal, kuid mitte enne eelmise lepingu lõppemist. Kui poliisile ei ole kellaaega märgitud,
jõustub leping kell 00.00 ja lõpeb poliisile märgitud kuupäeval kell 23.59.

•

Kindlustuskaitse lõpeb pärast kindlustusperioodi lõppu. Kindlustuskaitse võib lõppeda ka enne kindlustusperioodi lõppu, näiteks lepingu
ülesütlemise või lepingust taganemise korral või muudel seaduses ettenähtud alustel.

Kuidas saan kindlustuslepingu lõpetada?
Liikluskindlustuse lepingut saab enne tähtaja lõppu lõpetada vaid erakorralistel asjaoludel, näiteks kui

•

•

sõiduk on müüdud

•

leping, mille alusel kindlustusvõtja sõidukit kasutas, on lõppenud

•

sõiduk on väljunud kindlustatud isiku või kindlustusvõtja valdusest tema tahte vastaselt

•

sõiduk on hävinud või seda ei saa tehnilistel põhjustel kasutada.

Lepingu lõpetamise soovist saab ERGO-le teada anda e-posti teel, ERGO e-kontoris ja ERGO esinduses.
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