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Toode: Lemmikloomakindlustus

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?
Lemmikloomakindlustuse leping määrab kindlustuskaitse lemmikloomadele (koertele ja kassidele). Kindlustuskaitse täpsem sisu ja ulatus
on kirjeldatud alljärgnevalt.

Mida kindlustatakse?

Mida ei kindlustata?

LEMMIKLOOMA RAVIKULUD

Kindlustus ei hüvita:

Looma ootamatu haiguse või õnnetusjuhtumi
tagajärjel tekkinud vigastuse ravimiseks Eestis tehtud
mõistlikud ja vajalikud veterinaarabi kulud.

kahju, mis ei ole äkiline ega ettenägematu
kahju, mis on tekkinud või suurenenud seetõttu, et on
eiratud loomaarsti ettekirjutusi

Veterinaarabi kulude hulka kuuluvad kulutused
veterinaarsetele raviprotseduuridele (operatsioonid
jms), abivahenditele (sidemed, haavaplaastrid, krae
jms), ravimitele, probiootikumidele ja toidulisandile,
samuti visiidi-, diagnostika- ja konsultatsioonitasu.

kahju, mis on tekkinud seetõttu, et looma raviti ilma
loomaarsti poole pöördumata või järgiti loomaarsti
kvaliﬂkatsioonita isiku soovitusi
parasiitide (kirbud, ussid, lestad jms) poolt loomale
põhjustatud ravikulu ja nende tõrjeks tehtud kulutusi

LEMMIKLOOMA HUKKUMINE

looma hammaste ravimise kulutusi, sh hamba
eemaldamine, väljatõmbamine ja kulutused
hambaravile õnnetusjuhtumi järgselt.

Looma hukkumine ootamatu haigestumise või
õnnetusjuhtumi tagajärjel, sealhulgas eutanaasia teel
veterinaarsetel näidustustel.

ravimeid, mis ei ole registreeritud Eesti veterinaarravimite registris ega Eesti ravimiregistris

VARGUS VÕI KADUMINE

kulutusi pärilike ja kaasasündinud haiguste ja vigade
raviks

Looma vargus või kaotsiminek (sh röövimise tagajärjel),
kui looma ei leita 90 päeva jooksul arvates päevast, mil
kindlustusvõtja teatas looma vargusest või kadumisest
kindlustusandjale.

korralisi ja ettenähtavaid visiidi-, konsultatsioonitasu
ega veterinaarabi kulusid
mittevaralist kahju

KUULUTAMINE JA LEIUTASU
Kadunud looma kohta avaldatud kuulutuse kulud.

saamata jäänud tulu (sh poegade müügist ja looma
edasimüügist loodetud tulu)

Leiutasu, samuti leidja või hoiukoha kulu looma
hooldamiseks (toit jms).

kahju, mille põhjustas mõni muu kindlustuslepingus
või kindlustustingimustes sätestatud välistus.

JAHI- VÕI TEENISTUSKOERA VÄÄRTUSE
VÄHENEMINE

Kas kindlustuskaitsel on piiranguid?

Koera ootamatu ja ettenägematu haigestumine või
õnnetusjuhtum, mille tagajärjel ei saa koer enam
kunagi jahi- või teenistusülesandeid täita.

Looma ravikuludele, loomaomaniku reisitõrkele ja
vastutusele ning kuulutamisele ja leiutasule kehtib
kindlustuskaitse piiratud ulatuses.

LOOMAOMANIKU REISITÕRGE

Looma ravikulude, looma hukkumise ja loomaomaniku
reisitõrke kindlustuskaitsele kehtib ooteperiood.

Loomaomaniku ja loomaomaniku pereliikmete
reisitõrge, mille põhjuseks on looma ootamatu ja
ettenägematu haigus või vigastus, mille tõttu tuleb
looma tema elu päästmiseks opereerida.

Kassi kadumine väljaspool hoonet ei ole kindlustusjuhtum.
Kui kindlustatud loomaks on koer, kehtib kindlustuskaitse ka väljaspool hoonet eeldusel, et kindlustustingimuste nõuded on täidetud (nt koer peab olema
jalutusrihma otsas; koer on koduaias, millest tal ei ole
võimalik iseseisvalt välja pääseda; koer on treeninguplatsil koos seadusliku valdajaga jm).

Reisitõrge on reisi ärajäämine või ennetähtaegne
tagasipöördumine reisilt (reisi katkemine).
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Kahju hüvitamisel arvestatakse kahjusummast maha
omavastutus vastavalt kindlustustingimustele.

LOOMAOMANIKU VASTUTUSKINDLUSTUS
Looma poolt kolmandale isikule varalise kahju
tekitamine kindlustusperioodil, kui looma omanik või
seaduslik valdaja on vastavalt õigusaktidele selle kahju
hüvitamise eest vastutav.

Kus ma olen kindlustatud?
Kindlustuskaitse ulatus sõltub kindlustusjuhtumist:
Looma ravikulude ja loomaomaniku vastutuskindlustus kehtib Eestis
Looma hukkumise, vargus, kadumise ja loomaomaniku reisitõrke kindlustus kehtib lisaks Eestile veel teistes Euroopa Liidu
liikmesriikides, Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa Ühendatud Kuningriigis, Norras ja Šveitsis.

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).

