Kodukindlustus
Kindlustusteenuse teabedokument
Compensa Vienna Insurance Group, ADB Eesti filiaal
Teabedokumendis on kodukindlustuse üldine ülevaade. See ei kajasta Teie kindlustushuvist ja nõudmistest lähtuvaid kindlustuslepingu tingimusi.
Lepingu tingimused on muudes dokumentides, näiteks pakkumuses, kindlustustingimustes ja poliisil.

Mis liiki kindlustusega on tegemist?
Kodukindlustus on ehitise ja koduse vara vabatahtlik kindlustus. Kindlustatud võib olla samuti kinnisvara valdaja vastutus ning kindlustusvõtja või tema
pereliikme vastutus ja õnnetusjuhtum. Hooneid ja muud vara, mida kasutatakse ettevõtluses, ei kindlustata tavaliselt kodukindlustusega, vaid
ettevõttekindlustusega.

Mida kindlustatakse?

Mida ei kindlustata?





Lähtuvalt lepingu sõlmimisel valitud kindlustuskaitsest,
on kindlustatud:




poliisile märgitud hoone, ridaelamu- või
kaksikelamuboks, korteri siseviimistlus, korteri
siseviimistlus koos mõttelise osaga või rajatis

Kindlustatud ei ole:


haljastus, kõnni- ja sõiduteed loomad, linnud, kalad



kile- ja plastikkattega kasvuhooned



dokumendid ja arvutite tarkvara



laskemoon, lõhkeained



registreerimisele kuuluvad mootorsõidukid ja
nende haagised, põllumajandusseadmed, õhu- ja
veesõidukid



kodune vara ehk kindlustuskohas asuv vallasvara



poliisile märgitud hoone või korteri omaniku- või
valdaja vastutus



kindlustusvõtja ja tema pereliikme vastutus



ajutise elukoha üürikulu/ üüritulu

Kas kindlustuskaitsel on piiranguid?



kindlustusvõtja ja tema pereliikme
õnnetusjuhtumikindlustus

!

Hoone või koduse varaga seotud kindlustusjuhtumid on
tulekahju, tormikahju, torustiku leke, üleujutus, vargus,
röövimine, vandalism ning lisakaitsena Compensa
ööpäevaringne Koduabi



Kui kindlustusleping on sõlmitud koguriskikindlustusena
on kindlustusjuhtumiks ka muu eelpool loetlemata
ootamatu ja ettenägematu sündmus, mis ei ole
kindlustuslepingus välistatud



Vastutuskindlustuse kindlustusjuhtum on
kindlustusvõtja või tema pereliikme poolt kolmandatele
isikutele tekitatud asja- või isikukahju



Õnnetusjuhtumikindlustuse kindlustusjuhtum on
kindlustusvõtja või tema pereliikme püsiv puue või
surm, mille põhjustas kindlustuskohas toimunud
õnnetusjuhtum



Hoone või korteri kindlustusväärtuseks on
taastamisväärtus, so sama otstarbega ehitise
taastamine kindlustuskohas endisel kujul.



Koduse vara, vastutuskindlustuse ja
õnnetusjuhtumikindlustuse kindlustussummad on
märgitud poliisil



Ajutise elukoha üürikulu ja üüritulu kindlustussummad
on märgitud poliisil



Mõne eseme kindlustussumma võib olla eraldi
määratud. Näiteks:

Kindlustuskaitse piirangute nimekiri on toodud
kindlustustingimustes ja poliisil. Näiteks ei hüvitata
kahju, mille põhjus on:
!
!
!

!
!
!
!
!



väärisesemete kindlustussumma on 4 00 eurot



väljaspool kindlustuskohta Eesti Vabariigi piires
kaasas oleva kodune vara on kindlustatud 2000
euro väärtuses

!

kindlustusvõtja poolne tahtlus või raske hooletus
kulumine, hallitus, katlakivi või muu pikaajaline
protsess
ebakvaliteetne ehitus- või remonditöö, va juhul kui
eelnimetatud põhjusel toimunud kindlustusjuhtumi
tõttu tekkis ootamatu ja ettenägematu kahju
ehitise kvaliteetsele osale, ei hüvitata vigase töö ja
materjali maksumust
maapinna, ehitise vajumine või pragunemine
vibratsioon
lindude, loomade või putukate tegevus
sulgemata avadest ja läbi ehituskonstruktsioonide
sisse tunginud vedelik
kindlustatud eseme sisemine elektriline või
mehaaniline rike
omavastutuse osa tekkinud kahjust

Vastutuskindlustusega ei hüvita näiteks järgmiseid
nõudeid:
!
!

!

kindlustusvõtja ja tema pereliikme alkoholi või
narkootiliste ainete mõju all tekitatud kahju
kindlustusvõtja või tema pereliikme valduses oleva
renditud või laenatud vallas- või kinnisasja
kahjustumine või kadumine
lepingulisest vastutusest või garantiidest tulenevaid
nõudeid

Kus ma olen kindlustatud?


Kindlustus kehtib poliisil märgitud aadressil või territooriumil



Eraisiku vastutuskindlustus kehtib Eesti Vabariigis



Koduse vara suhtes kuni 2000 euro ulatuses kehtib kindlustuskaitse Eesti Vabariigis

Millised on minu kohustused?


Esitada täielik ja õige teave kindlustusriski hindamiseks ning teavitada kindlustusandjat muudatustest, näiteks ehitustööde
alustamisest, ehitise üürile andmisest, kindlustatud eseme võõrandamisest



Tasuda kindlustusmaksed poliisil toodud summas ja esitatud tähtajaks



Tegema kõik endast oleneva kindlustusjuhtumi ärahoidmiseks ja võimaliku kahju vähendamiseks



Järgida üldisi tuleohutusnõudeid



Kahjujuhtumi korral teavitada kindlustusandjat esimesel võimalusel kindlustusjuhtumist ja järgida etteantud juhiseid

Millal ja kuidas ma maksan?
Kindlustusmakse suurus ja tasumise tähtaeg on märgitud poliisil. Kindlustusmakse tasutakse pangaülekandega arve alusel.

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. Kindlustusleping lõpetatakse avaldusel märgitud kuupäeval, kuid mitte
varem kui avalduse esitamise kuupäeval.

