EHITUS- JA MONTAAŽITÖÖDE KINDLUSTUS
KINDLUSTUSTOOTE TEABEDOKUMENT
Äriühing: If P&C Insurance AS

Toode: Ehitus- ja montaažitööde kindlustus

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?
Ehitus- ja montaažitööde kindlustuse leping määrab kindlustuskaitse ehitatavale ehitisele ja/või monteeritavale seadmele, töödest tulenevale
vastutusele ja muudele lisakaitsetele. Kindlustuskaitse täpsem sisu ja ulatus on kirjeldatud alljärgnevalt.

Mida kindlustatakse?

Mida ei kindlustata?

EHITATAV EHITIS VÕI MONTEERITAV SEADE
(kehtib, kui see on valitud)

Kindlustusandjal ei ole kohustust hüvitada kulutusi
tegemata tööde tegemiseks, mittenõuetekohase töö
parandamiseks, uuesti tegemiseks ega puudusega
materjali asendamiseks.

Kindlustuskohas rajatav ehitis või monteeritav seade,
mis on hõlmatud kindlustuslepingus märgitud.

Kindlustusandjal ei ole kahju hüvitamise kohustust, kui
hävis või kahjustus ainult seadme detail või ehitise
tarind, mis oli ise kahju põhjuseks.

Kindlustuskohas asuvad ehitusmaterjalid või seadme
detailid, mida kasutatakse eelmises punktis nimetatud
ehitise ehitamiseks või seadme monteerimiseks.

Vastutuskindlustuse osa alusel ei hüvitata töö tellijale
ega ehitatava ehitise omanikule tekkinud kahju.

LISAKAITSED (kehtib, kui see on valitud)
olemasolev ehitis

Kui kahju on võimalik hüvitada käesolevate kindlustustingimuste varakindlustuse sätete või varakindlustuse
lisakaitsete alusel, siis seda kahju vastutuskindlustuse
sätete alusel ei hüvitata.

koristuskulud
lisatasud
hooldusperioodi põhikaitse

Vastutuskindlustuse alusel ei hüvitata kahju, mis on
tekkinud kindlustatule, kes kahju põhjustas.

hooldusperioodi laiendatud kaitse
ehitusplatsi varustus

Kindlustusandjal ei ole kohustust hüvitada mistahes
kahju, mille põhjuseks on või mille tekkimisele aitas
kaasa ebakvaliteetne või ebapiisav ehitus- või montaažiprojekt või -projekti puudumine (töö tegemine ilma
projektita).

TÖÖDEST TULENEV VASTUTUS (kehtib, kui see on valitud)
Isiku- ja asjakahju ehitusperioodil
Isiku- ja asjakahju hooldusperioodil

Kindlustusandjal ei ole täitmise kohustust, kui kahju
tekkis vibratsiooni tagajärjel.

Kindlustusjuhtumite üldine kirjeldus:

Kindlustusjuhtumi põhjustas mõni muu kindlustuslepingus või kindlustustingimustes sätestatud välistus.

Varakindlustuse kindlustusjuhtum on ehitusperioodil
kindlustusobjekti kahjustumine, hävimine või
kaotsiminek kindlustuskohas toimunud ühe äkilise ja
ettenägematu sündmuse tõttu, kui vastav sündmus
või kahju ei ole kindlustuslepingu tingimustega
välistatud.

Kas kindlustuskaitsel on piiranguid?

Vastutuskindlustuse kindlustusjuhtum on ehitusperioodil ja/või hooldusperioodil toimunud ning
käesoleva kindlustuslepinguga hõlmatud tööde
käigus äkiliselt ja ettenägematult toimunud õnnetusjuhtum.

Piiratud ulatuses on kindlustatud:
Kindlustuslepingu saab sõlmida ainult ehitusperioodiks
või ehitusperioodiks ja hooldusperioodiks.
Ehitus- ja montaažitööde kindlustuse alusel ei hüvitata
kulutusi tegemata tööde tegemiseks, mittenõuete
kohaste tööde parandamiseks, uuesti tegemiseks ega
puudusega materjali asendamiseks.
Murdvargus on kindlustusjuhtumiks ainult sel juhul,
kui kindlustuskohas on vastavalt kindlustuslepingu
ohutusnõuetele valvesignalisatsioon või valvur.

If P&C Insurance AS
Aadress: Lõõtsa 8a, 11415 Tallinn
Äriregistri kood: 10100168

Kindlustustelefon: +372 777 1211

1/2

www.if.ee
E-post: info@if.ee

If 2018/01

Masinate või seadmete ekspluateerimisel tuleb kinni
pidada tootja, maaletooja või müüja juhistest. Tuleb
vältida masina või seadme ülekoormamist ning selle
kasutamist tingimustes, mis kujutab masinale või
seadmele ilmselget ohtu. Masina või seadme kasuta
mine eesmärgil, milleks masin või seade ei ole ettenähtud, on keelatud.

Kus ma olen kindlustatud?
Kindlustuskoha aadress on märgitud kindlustuslepingus.

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).

