SÕIDUKIKINDLUSTUS
KINDLUSTUSTEENUSE TEABEDOKUMENT
Salva Kindlustuse AS

Teabedokumendis on sõidukikindlustuse 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?
Sõidukikindlustus on auto, muu mootorsõiduki või haagise vabatahtlik kindlustus. Kindlustusjuhtumi korral hüvitatakse sõiduki kahjustumisest
või hävimisest tulenev kahju. Sõidukikindlustust nimetatakse veel näiteks kaskokindlustuseks, kaskoks ja autokindlustuseks.

MIDA KINDLUSTATAKSE?

MIDA EI KINDLUSTATA?

Kindlustatud on poliisil märgitud sõiduk vahetult kindlustusjuhtumile
eelnenud komplektsuses. Kindlustatud on sõidukis olev turvahäll ja -iste,
paigaldatud katuseboks, katuseraam, jalgrattaraam.
Kergsulamveljed on kindlustatud kindlustuslepingusse märgitud summa
ulatuses.

Kindlustatud ei ole näiteks:
sõidukid, mis ei läbinud tehnilist ülevaatust;
võistlus- ja ralliautod;
trossidel, relssidel või rööbastel liikuvad sõidukid;
õhu- või veesõidukid;
militaarsõidukid;
sõidukile mittepüsivalt kinnitatud varustus;
sõidukis olevad inimesed ega nende asjad.

Kindlustusjuhtumid on:
liiklusõnnetus;
torm ja üleujutus;
tulekahju;
vandalism;
vargus, röövimine, omavoliline kasutamine.
Kindlustuslepingu sõlmimisel saab valida järgmised lisakaitsed:
klaasikindlustus;
reisikatkestuskulude kindlustus;
kasutuskatkestuse kindlustus;
sõiduki võtmete kaotamise, hävimise või varguse kindlustus;
sõiduki reg. tunnistuse või juhilubade kaotamise või varguse kindlustus.
Kindlustussumma võib olla määratud:
kokkuleppega, mille kohaselt kindlustussumma on võrdne kindlustatud asja
kindlustusjuhtumieelse väärtusega
või
kindlustuslepingu sõlmimisel kokkulepitud numbrilise väärtusena.

KAS KINDLUSTUSKAITSEL ON PIIRANGUID?
Hüvitamisele ei kuulu näiteks:
tehase või remonditöökoja vea, puuduliku hoolduse või oskamatu
kasutamise tõttu tekkinud kahju;
kahju põhjustanud detaili maksumust, tehnilise rikke, kulumise, ekspluatatsioonilise vigastuse, kaubandusliku väärtuse kao tõttu tekkinud kahju;
koorma poolt sõidukile põhjustatud kahju;
kahju, mis on tekkinud kliendi raskest hooletusest või mistahes tahtlikust
õigusaktidest tulenevate nõuete rikkumisest sõiduki kasutamisel;
osalemine võistlustel, treeningsõidul, kestvussõidul;
kahju, mis on tekkinud sõiduki kasutamisest kaldaalal, soisel alal, vees või
maastikul; sõidukiga lubatust suurema kaldenurga all sõitmisest;
kahju osa, mis on tekkinud seoses ohutusnõuete täitmata jätmisega;
omavastutuse osa tekkinud kahjust;
täielik loetelu hüvitispiirangutest ja välistustest on kindlustuslepingu
tingimustes.

KUS MA OLEN KINDLUSTATUD?
Kindlustus kehtib kindlustuslepingus märgitud territooriumil.
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MILLISED ON MINU KOHUSTUSED?
Teie põhikohustus on tasuda kindlustusmakse.
Kindlustusandjat tuleb teavitada riskiasjaoludest ja nende muutumisest, näiteks sõiduki peamisest kasutusotstarbest.
Täita tuleb kindlustuslepingus märgitud ohutusnõudeid, sh
juhil peab olema sõiduki juhtimiseks vastava kategooria sõiduki juhtimisõigus;
sõidukit ei tohi juhtida haigena, üleväsinuna, ravimite, alkoholi narkootiliste ainete mõju all;
juht on kohustatud järgima liikluskorraldusvahendite või õigusaktidega kehtestatud sõidukiiruse piirmäärasid;
sõiduki võtmeid ja muid avamise seadeid ei tohi hoida viisil, mis võimaldavad nende kättesaamist kolmandatel isikutel;
sõidukist lahkudes tuleb sõiduk sulgeda ja turvaseadmed rakendada.
Kahjujuhtumi korral peab juht:
osalema asjaolude selgitamisel sündmuskohal ja tegutsema vastavalt liiklusseaduse nõuetele;
viivitamata teatama olenevalt sündmusest politseile, päästeametile, päästeteenistuse häirekeskusele;
teatama juhtunust kirjalikult kindlustusandjale hiljemalt 2 tööpäeva jooksul;
täitma kindlustusandja esindaja juhiseid.
Liiklusõnnetuses kahjustada saanud sõiduk ja muu vara tuleb säilitada õnnetuse järgses seisundis kindlustusandja juhisteni.

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 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.
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