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KINDLUSTUSTOOTE TEABEDOKUMENT
Äriühing: If P&C Insurance AS

Toode: Loomakindlustus

Käesolev dokument on lepingueelne teave kindlustustoote kohta ja annab lühiülevaate kindlustuskaitse olemusest ning ulatusest. Dokument
ei ole siduv personaalne kindlustuspakkumine. Täpsema info saamiseks tutvuge palun kindlustuslepingu ja kindlustustingimustega aadressil
tingimused.if.ee

Mis liiki kindlustusega on tegemist?
Loomakindlustuse leping määrab kindlustuskaitse veistele, lammastele, kitsedele, sigadele, hobustele ja karusloomadele. Kindlustuskaitse
täpsem sisu ja ulatus on kirjeldatud alljärgnevalt.

Mida kindlustatakse?

Mida ei kindlustata?

Kindlustusobjektiks võivad olla terved veised, lambad,
kitsed, sead, hobused ja karusloomad.

Kindlustus ei hüvita, kui:
looma hukkumise, murdvarguse või röövimise
põhjustas või pani toime tahtlikult kindlustusvõtja
või isik, kelle eest kindlustusvõtja vastutab;

Kindlustuskaitse kehtib ka looma transportimisel
kindlustuskohta ja tagasi, tingimusel, et selleks
kasutatakse loomaliigile ja vanusegrupile sobivat
transpordivahendit ja -liiki ning peetakse kinni
ohutusnõuetest.

loom hukkus söötmis- või pidamisvigade (sh mürgise
või ebakvaliteetse sööda söötmise) või halva
kohtlemise tagajärjel;

Kindlustuskaitse algab hetkest, mil loom on laaditud
veokile ja lõpeb hetkel, mil veok naaseb põhilepingu
kindlustuskohta. Kindlustuskaitse ei kehti looma peale-,
maha- ja ümberlaadimisel.

looma väärtus vähenes vigastuse või haiguse tagajärjel
või muul põhjusel;
nakkushaiguste vastu nõuetekohaselt vaktsineerimata
loom hukkus nakkushaiguse tõttu;

Teie kindlustus sisaldab ainult neid kindlustuskaitseid,
mis on märgitud kindlustuslepingus. Kindlustuskaitsete
üldine loetelu on:

loom hukkus Eesti Vabariigi õigusaktidega kinnitatud
eriti ohtlike loomataudide loetellu kuuluva taudi
tagajärjel;

Minipakett:

loom hukkus mürgistest taimedest, taimekaitsevahenditest või muudest mürgistest ainetest
põhjustatud mürgituse tagajärjel;

tulekahju
Põhipakett:

loom hukkus elektrikatkestuse või ventilatsioonisüsteemi mitterahuldava funktsioneerimise tõttu;

tulekahju
õnnetusjuhtum

kindlustusjuhtumi põhjustas mõni muu kindlustuslepingus või kindlustustingimustes sätestatud välistus.

haigus
murdvargus või röövimine

Kas kindlustuskaitsel on piiranguid?
Kindlustussumma on piiratud.
Kindlustuskaitse looma osalemisel konkurssidel,
näitustel, treeningutel, võistlustel või muudel üritustel
(sh kindlustuskohas toimuvatel) kehtib ainult juhul, kui
kindlustuspoliisile on tehtud vastav märge.

Kus ma olen kindlustatud?
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Kindlustuskohaks on kindlustuslepingus märgitud asukoht.

Millised on minu kohustused?
Lugeda põhjalikult kindlustuslepingut ja kindlustustingimusi.
Tasuda õigeaegselt kindlustusmakseid.
Teatada viivitamatult kindlustusriski suurenemisest või kindlustusobjekti võõrandamisest.
Teatada andmete (sh kindlustusobjekti andmete) muutumisest.
Täita kindlustustingimustes sätestatud ohutusnõudeid.
Teatada viivitamatult kindlustusjuhtumi tekkimisest.

Millal ja kuidas ma maksan?
Kindlustusmakse suurus ja tasumise kord märgitakse kindlustuslepingus ja/või kindlustustingimustes.
Kindlustuse eest saab tasuda pangaülekande või pangakaardiga.

Millal kindlustuskaitse algab ja lõpeb?
Kindlustuskaitse algab kindlustuslepingus märgitud kuupäeval eeldusel, et on tasutud esimene kindlustusmakse.
Kindlustuskaitse lõpeb kindlustuslepingus märgitud kuupäeval.

Kuidas ma lepingu lõpetan?
Kindlustuslepingu saab lõpetada seaduses või kindlustuslepingus toodud juhtudel.
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Kindlustuslepingu lõpetamiseks tuleb pöörduda kindlustusandja poole posti (sh e-posti) teel või tehes vastava sooviavalduse
büroos (sh e-büroos).

