LIIKLUSKINDLUSTUS
KINDLUSTUSTEENUSE TEABEDOKUMENT
Salva Kindlustuse AS

Teabedokumendis on liikluskindlustuse 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?
Kohustusliku liikluskindlustusega on kindlustatud sõiduki valdaja vastutus kolmandale isikule sõidukiga tekitatud kahju eest. Teisisõnu, kindlustusandja hüvitab kahju põhjustaja asemel
kannatanule sõidukiga tekitatud kahju. Lepingu tingimused tulenevad enamjaolt liikluskindlustuse seadusest.

MIDA KINDLUSTATAKSE?

MIDA EI KINDLUSTATA?

Kindlustatud on:
vastutus poliisil märgitud sõidukiga kindlustusjuhtumi läbi tekitatud
kahju eest;
kahju põhjustanud sõidukijuhi ravikulu raviasutuses.

Poliisile märgitud sõiduk ei ole kindlustatud. Selleks tuleb sõlmida
vabatahtlik sõidukikindlustuse leping.
Kindlustusandja hüvitab kannatanule kahju, kuid esitab kahju tekitajale
tagasinõude, näiteks
kui kahju põhjustati tahtlikult;
kui kahju tekitaja juhtis sõidukit joobeseisundis.

Enamlevinud kindlustusjuhtum on liiklusõnnetus.
Kindlustussumma Eestis toimunud kindlustusjuhtumi kohta on asjakahju
korral 1 200 000 eurot ja isikukahju korral 5 600 000 eurot.

KAS KINDLUSTUSKAITSEL ON PIIRANGUID?
Kindlustuskaitse piirangud tulevad liikluskindlustuse seadusest,
näiteks ei hüvitata:
õnnetuses kahjustada saanud auto remontimise ajaks renditud
asendusauto kulu;
raha või kunstiteoste hävimisest tulenevat kahju;
endale tekitatud kahju.

KUS MA OLEN KINDLUSTATUD?
Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriikides ja rohelisel kaardil märgitud muudes riikides.

MILLISED ON MINU KOHUSTUSED?
Teie põhikohustus on tasuda kindlustusmakse.
Kindlustusandjat tuleb teavitada riskiasjaoludest ja nende muutumisest, näiteks sõiduki peamisest kasutusotstarbest.
Liikluses tuleb järgida liiklusreegleid ja mõistlikult käituda.
Kindlustusandjat tuleb liiklusõnnetusest viivitamata teavitada ja järgida tema juhiseid.
Liiklusõnnetuses kahjustada saanud sõiduk ja muu vara tuleb säilitada õnnetusejärgses seisundis kindlustusandja juhisteni.
Sõiduki omaniku või vastutava kasutaja muutumisest tuleb kindlustusandjat kohe teavitada.
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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 ja kindlustusleping jõustub kindlustusperioodi alguskuupäeval. Kindlustuskaitse lõppeb kindlustusperioodi möödumisel.
Kindlustuskaitse võib lõppeda enne lepingus märgitud kindlustusperioodi lõppu. Näiteks võib kindlustusandja lepingu lõpetada, kui kindlustusmakse on tasumata.
Kindlustusleping lõppeb automaatselt, kui sõiduk kustutatakse liiklusregistrist.
Automaatselt pikenev leping pikeneb järgmiseks kindlustusperioodiks, kui Te ei väljenda teistsugust tahet hiljemalt kaks tööpäeva enne kindlustusperioodi lõppu ega sõlmi
lepingut teise kindlustusandjaga.

KUIDAS SAAN KINDLUSTUSLEPINGU LÕPETADA?
Lepingu lõpetamiseks tuleb esitada sooviavaldus kindlustusandjale.
Tavaliselt saab lepingu ennetähtaegselt lõpetada vaid kindlustusvõtja ja kindlustusandja kokkuleppel. Erakorraliselt saab lepingu lõpetada mõjuval põhjusel. Näiteks, kui sõiduk
varastati või kui lõppes leping, mille alusel Te kasutasite sõidukit.

Salva Kindlustuse AS
Aadress: Pärnu mnt 16, 10141 Tallinn
Äriregistri kood: 10284984

Telefon: +372 6800 500
Elektronpost: salva@salva.ee
Kodulehekülg: www.salva.ee

2

2

