MASINATE KINDLUSTUS
KINDLUSTUSTOOTE TEABEDOKUMENT
Äriühing: If P&C Insurance AS

Toode: Masinate 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?
Masinate ja seadmete kindlustuse leping määrab kindlustuskaitse ehituses, põllumajanduses, metsatöödel, teedeehituses, hooldus- ja
puhastustöödel, päästetöödel jms tegevusalal kasutatavatele masinale ja/või seadmele. Kindlustuskaitse täpsem sisu ja ulatus on kirjeldatud
alljärgnevalt.

Mida kindlustatakse?

Mida ei kindlustata?

MASINAD JA SEADMED

Kindlustus ei hüvita, kui:

Ehituses, põllumajanduses, metsatöödel, teedeehitu-ses, hooldus- ja puhastustöödel, päästetöödel jms
tegevusalal kasutatav masin ja/või seade.

kindlustusjuhtum ei ole äkiline ega ettenägematu;

Masinale paigaldatud lisamehhanismid on kindlustatud, kui need on eraldi märgitud poliisil või kui
lisa-mehhanismi väärtus sisaldub masina kindlustussummas.

kahju põhjuseks on masina viga või defekt, mis oli
olemas enne kindlustuslepingu sõlmimist ning millest
kindlustusvõtja või kindlustatu oli teadlik;

kahju tekkis töökorras mitteoleva masina kasutamisel;

kahju on tinginud masina igapäevasest kasutamisest
või mittekasutamisest tekkinud amortisatsioonist
(s.o kulumine, vananemine, korrosioon, katlakivi,
ebameeldiv lõhn jms);

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

kahju on tingitud masina mittetöötamisest või
mittenõuetekohasest töötamisest (nt masin on
ebatäpne, tarkvara viga). Kahju kuulub hüvitamisele,
kui eelnimetatud puudused on tingitud kindlustusjuhtumist;

laiendatud kindlustus (äkiline ja ettenägematu
sündmus, mis ei ole kindlustuslepinguga välistatud)
klaasikindlustuse lisakaitse
sisemise purunemise lisakaitse

kahju on tingitud ekspluatatsiooninõuete rikkumisest,
sh masina ülekoormamine või tema kasutamine
tingimuses või otstarbel, milleks masin ei ole ette
nähtud;

vastutuskindlustuse lisakaitse

kahju on tekkinud masina kasutamisel peale
kindlustusjuhtumit, kui masin ei ole täielikult töökorras;
kahju on tekkinud tööfunktsioonide tõttu purunemisele ja kulumisele vastuvõtlikele masinaosadele nagu
rehvid, akud, lõiketerad, puurid, noad või muud lõikeservad, saelehed, stantsid, šabloonid, mudelid, köied,
rihmad, ketid, trossid, tõstuki- ja konveierlindid,
kaablid, painduvad torud, klapid, ventiilid, ﬂltrid,
lõdvikud, elektripirnid, lambid, kaitsmed, regulaarselt
asendatavad eraldus- ja tihendusmaterjalid jms, v.a
juhul, kui need osad või materjalid kahjustusid
kindlustusjuhtumi tõttu;
kindlustusjuhtumi põhjustas mõni muu kindlustuslepingus või kindlustustingimustes sätestatud välistus;

.

Kas kindlustuskaitsel on piiranguid?
Piiratud ulatuses on kindlustatud:
Kui kahju on suurem kui masina turuväärtus, loetakse
kahjuks masina turuväärtus;
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Kindlustusobjektiks ei ole ATV-d (all terrain vehicle),
sealhulgas ATV-d, mis on registreeritud mootorratta,
mopeedi, traktori või maastikusõidukina;

Kindlustus kehtib üürile, rendile või ilma juhita
tasuta kasutusse antud masinale vaid juhul, kui
poliisile on lisatud vastav eritingimus.

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).

