LIIKLUSKINDLUSTUSE LEPINGU
SÕLMIMISE TINGIMUSED

TELS-20181

IF P&C INSURANCE AS. ÄRIREGISTRI KOOD 10100168
Käesolev pakkumine kehtib Ifi e-büroo sessiooni jooksul.
ARVE TASUMISEL OLETE SÕLMINUD IFIGA LIIKLUSKINDLUSTUSE LEPINGU.
LIIKLUSKINDLUSTUS KEHTIB, KUI MAKSE ON LAEKUNUD.
Liikluskindlustuse dokumendid koostatakse kliendi edastatud andmete, kindlustushuvi ning liiklusregistri andmete alusel.
Kindlustusmakse arvutab If sõiduki registreerimistunnistuse andmete alusel. Kui tunnistusel on märgitud vastutav kasutaja,
on makse arvutamise aluseks tema andmed. Kui vastutavat kasutajat ei ole, on aluseks omaniku andmed. Makset mõjutavad
veel sõiduki andmed (sõiduki kategooria, kasutuspiirkond jm).
Sõiduki omaniku või vastutava kasutaja muutumisel tuleb taotleda liiklusregistrist uus registreerimistunnistus ja pöörduda Ifi
poole. Uued andmed võivad muuta kindlustusmakset.
Kindlustusmakse sisaldab lepingu sõlmimise kulu 3 eurot. Lepingu ennetähtaegsel lõpetamisel lepingu sõlmimise kulu ei
tagastata.

LEPINGU SÕLMIMINE
Kui Te soovite sõlmida lepingu liikluskindlustuse seaduses ja selles dokumendis märgitud tingimustel, tasuge palun
kindlustusmakse.
Lepingu tingimused tulenevad sellest dokumendist, võlaõigusseadusest ja liikluskindlustuse seadusest, sealhulgas
kindlustatud isikud, kindlustusjuhtumid, kindlustussummad, kindlustuskaitse ulatus, kindlustatud eseme ja kindlustusriskide
määratlus.
Leping jõustub, kui kindlustusmakse on laekunud, kuid mitte varem kui kindlustusperioodi esimesel päeval. Enne
kindlustusmakse laekumist ei ole leping jõus ja Ifil ei ole lepingu täitmise kohustust.
Eesti Liikluskindlustuse Fondil või kindlustusandjal on õigus hüvitis liikluskahju eest vastutava isiku käest tagasi nõuda, kui
leping puudub kindlustusmakse mittetasumise või hilinemise tõttu.

POLIISI VÄLJASTAMINE
Peale makse tasumist saate Ifi e-büroost www.if.ee poliisi välja trükkida või endale sobivasse kohta salvestada. Poliisi kaasas
kandmine ei ole Eestis kohustuslik.
Ifil on õigus väljastada poliisi koopia kindlustatule, soodustatud isikule ja kindlustusobjekti pandipidajale.

OLULINE INFO
Kindlustusperioodi möödumisel leping lõpeb. Lepingu saab ennetähtaegselt lõpetada liikluskindlustuse seaduses ja
võlaõigusseaduses toodud juhtudel.
Kahjujuhtumist tuleb Ifile viivitamata teatada kirjalikult, e-kirja teel või www.if.ee kaudu.
Kindlustusvõtjal on õigus nõuda koopiat tema poolt kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis tehtud
tahteavaldusest.
Liikluskindlustuse lepingu sõlmimise kohustus tuleneb liikluskindlustuse seadusest ja liiklusseadusest. Lepingule
kohaldatakse Eesti õigust, kui liikluskindlustuse seadus ei määra teisiti.
Kindlustusvõtjal on õigus esitada Ifi peale kaebus Finantsinspektsioonile aadressil Sakala 4, 15030 Tallinn.
Vaidluse korral on kindlustusvõtjal, kindlustatul või kahjustatud isikul (kannatanul) õigus pöörduda kaebusega Eesti
Liikluskindlustuse Fondi vaidluse kohtueelseks lahendamiseks. Kaebuse esitamine ja selle kohtueelne menetlemine on
kaebuse esitajale tasuta.
Käibemaksuseaduse § 16 lg 2 p 1 alusel on kindlustusteenus käibemaksuvaba.
Kui kindlustusperioodi jooksul muutub Ifi nimi või õiguslik vorm, aadress või kindlustusjärelevalve aadress, teavitab If
kindlustusvõtjat sellest Ifi kodulehel või massimeedias.

TAGANEMISÕIGUS
Sõlmitud lepingust on tarbijal õigus taganeda 14 päeva jooksul arvates lepingu sõlmimise (kindlustusmakse tasumise)
päevast, saates tahteavalduse lepingust taganemise kohta.
Kindlustuslepingust taganemise avalduse saab esitada elektrooniliselt Ifi e-büroo kaudu või kirjalikult aadressil: If P&C
Insurance AS, Lõõtsa 8a, 11415 Tallinn.
Kindlustuslepingust taganemise avaldusel tuleb märkida kindlustusvõtja pangakonto number, kuhu kanda tagastatav osa
kindlustusmaksest. Kindlustusandjal on õigus pidada tagastatavast summast kinni kindlustusmakse kuni taganemisavalduse
esitamiseni kestnud aja eest. Lepingu sõlmimise kulu ei tagastata.
Kindlustusandja võib loobuda kindlustusmakse tagastamisest, kui on toimunud kahjujuhtum. Taganemisõiguse tähtaja
möödumisel kaotab kindlustusvõtja õiguse kindlustuslepingust ühepoolselt taganeda või kindlustusleping üles öelda.

