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Teabedokumendis on kindlustustoote üldine ülevaade. Teabedokument ei kajasta sõlmitava lepingu eripärasid, mis tulenevad kliendi tehtud valikutest. Terviklik teave sõlmitava kindlustuslepingu kohta on teistes dokumentides, nagu pakkumuses, tingimustes, poliisil.

Mis liiki kindlustusega on tegemist?
Liikurmasina ja haakeseadme kindlustus on vabatahtlik kindlustus. Kindlustusobjektiks võib olla liikurmasin, traktor, selle haakeseadme, siht- või
eriotstarbeline masin. Kindlustushuviga isik võib olla kindlustusobjekti omanik või seaduslik valdaja.

Mida kindlustatakse?

Mida ei kindlustata?

Kindlustatud on poliisil märgitud liikurmasin, traktor, haagis või
haakeseadme, siht- või eriotstarbeline masin (edaspidi masin)

Kindlustatud ei ole:

Kindlustusrisk on oht, millega seoses masin kindlustatakse

Masin on kindlustatud järgmiste riskide vastu:
põhiriskid on tulekahju ja plahvatus, torm, masina või
selle osa vargus, ärandamine, röövimine või selle katse,
vandalism
riskid liikumisel ja töö tegemisel on liiklusõnnetus teel,
masina kahjustumine peale- või mahalaadimisel, otsasõit
takistusele või liikumatule esemele, kokkupõrge liikuva või
seisva masina või mis tahes muu mootorsõidukiga
lisaks valitavad riskid on ümberminemine või külilivajumine,
pinnasesse vajumine või kinnijäämine ning kahjustumine
väljatõmbamisel või teele tõstmisel, kukkumine kraavi või
kaevikusse ja kahjustumine sealt üles- või väljatõstmisel,
puu või muu eseme kukkumine masinale, muu ootamatu ja
ettenägematu sündmus, mida tingimused ei välista

Hüvitamisele kuulub kindlustusjuhtumi tagajärjel tekkinud kahju:
kahjustada saanud, hävinud või kadunud masina või
selle osa taastamise, asendamise või taassoetamise
põhjendatud kulu
päästmise ja transportimise kulud kuni 10% ulatuses
kindlustussummast, kuid mitte üle 5000 euro
Kui kahjustada saanud masinat on võimalik taastada ja
taastamine on majanduslikult otstarbekas, hüvitatakse
põhjendatud taastamis- ja/või asendamiskulud
Kui masin on hävinud või kahjustada saanud sellises ulatuses,
et seda pole võimalik taastada või ei ole taastamine majanduslikult otstarbekas, samuti varguse ja röövimise korral, hüvitatakse masina turuväärtus kindlustusjuhtumi toimumise ajal
Masina turuväärtus on kohalik keskmine müügihind Eestis
või samaväärsete tehniliste näitajate ja vanusega masina
soetamise maksumus
NB! Loetletud kindlustuskaitsed on valitavad.
Kokku lepitud kindlustuskaitsed ja kindlustussummad
märgitakse poliisile.

kahju, mis on tekkinud maa all töötavale masinale või
selle osale olenemata sündmusest ja põhjusest (sh
masina osa maa alla kinnijäämine ja kulutused osa
maapinnale toomiseks või sellest loobumine jms)
masina kahjustumine või hävimine õhu- või veesõidukil
või ujuvvahendi (parve, pontooni vms) peal, samuti kahju,
mille on põhjustanud ujuvvahendi ümberminek (sh masina
uppumine ja veekogu põhja vajumine
kahju, mis on tekkinud masina vedamiseks või pukseerimiseks sobimatu mootorsõiduki või haagise kasutamise
tõttu ja sobimatu kinnitamise tõttu vedamisel mootorsõiduki või haagise peal
kahju, mille põhjuseks on masina mittesihtotstarbeline,
ebaõige või ebatavalistes tingimustes kasutamine
Esitatud loetelu ei ole lõplik.

Kas kindlustuskaitsel on piiranguid?
Peamised välistused on alljärgnevad:
mootori, jõuülekande, veermiku, seadise, süsteemi või
mis tahes muu osa mittevastavus tehnoseisundile ja
varustusele kehtestatud nõuetele ja sellest tingitud kahju
kahju, mille põhjuseks on pragunemine ja purunemine
materjali või eseme mehaanilise väsimuse ja loomuliku
kulumise tõttu
kahju, mis on tekkinud tootja ettenähtud ja/või lubatud
piirmäära ületamise ja ülekoormuse tagajärjel olenemata
sündmusest või põhjusest
kahju, mille põhjuseks on masina väljumine omaniku või
seadusliku valdaja valdusest kelmuse või väljapressimise
teel
kahju, mille on põhjustanud pikaajaline protsess nagu
korrodeerumine, aineosakeste kogumi ja sette tekkimine,
katlakivi moodustumine, kokkupuude keemiliste ühendite
ja ainetega, liigniiskus vms
kriimustused, mõlgid, täkked või muud sellised kahjustused,
mis otseselt ei mõjuta masina tavapärast kasutamist
ainult rehvi või roomiku kahjustumine, kui sellega ei kaasne
kindlustusjuhtumit
Esitatud loetelu ei ole lõplik.
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Kus ma olen kindlustatud?
ERGO elektrooniliste seadmete kindlustus kehtib poliisil fikseeritud kindlustuskohas.
Kindlustuskaitse kehtib poliisil kokkulepitud tingimustel, perioodil ja ulatuses.

Millised on minu kohustused?

€

•

Enne kindlustuslepingu sõlmimist tuleb esitada kindlustusandja küsitud teave. Esitatud teave peab olema täielik ja õige. Kindlustusandja
eeldab, et kindlustusvõtja esitab ilma küsimusteta teabe kõikide kindlustusriski mõjutavate asjaolude kohta, mille suhtes kindlustusandjal on
oluline äratuntav huvi ja mõju kindlustusmaksele. Selline teave on näiteks masina kasutusala või -otstarve, ehitusaasta, mark ja mudel, tehasetähis ja registreerimismärk, masina hoiukoht ja selle valvega seotud asjaolud, ärandamisvastase süsteemi ja/või jälgimisseadme kohta.

•

Kui esitatud andmed muutuvad peale kindlustuslepingu sõlmimist, tuleb sellest kindlustusandjat teavitada. Kindlustusandjat tuleb teavitada ka
masina omandi- ja/või rendisuhte muutumis korral ja võtme või registreerimisdokumendi kaotsimineku korral.

•

Kindlustusvõtja kohustus on tasuda kindlustusmakse ja selgitada isiku(te)le, kes masinat kasutavad, kindlustuslepingust tulenevaid õigusi ja
kohustusi.

•

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

•

Kui kindlustusjuhtum on toimunud, siis tuleb esimesel võimalusel pöörduda ERGO poole, täita ERGO esindaja ettekirjutusi ja teha kõik endast
sõltuv, et hoida ära kahju suurenemist.

€

Millal ja kuidas ma maksan?
•

Kindlustusmakse 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 algab pärast kindlustuslepingu sõlmimist, poliisil toodud kuupäeval.

•

Kindlustuskaitse lõpeb pärast kindlustusperioodi lõppu, kui kindlustuslepingut ei ole pikendatud järgmiseks perioodiks. Kindlustuskaitse
võib lõppeda ka enne kindlustusperioodi lõppu, kui leping lõpeb või lõpetatakse enne seda. Näiteks võib kindlustusandja lepingu lõpetada,
kui kindlustuse järgmakse jääb vaatamata meeldetuletustele tasumata.

Kuidas saan kindlustuslepingu lõpetada?
•

Kindlustuslepingut saab lõpetada kindlustushuvi lõppemise korral, pärast kindlustusjuhtumi toimumist ning poolte kokkuleppel.

•

Lepingu lõpetamiseks tuleb esitada vastav sooviavaldus kindlustusandjale.

•

Tähtajatu kindlustuslepingu lõpetamise soovist tuleb ERGO-le teatada enne aastase kindlustusperioodi lõppu.

•

Kindlustuslepingu lõpetamise kord ja etteteatamise tähtajad on toodud kindlustustingimustes.
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