SEADMEKINDLUSTUS
KINDLUSTUSTOOTE TEABEDOKUMENT
Äriühing: If P&C Insurance AS

Toode: Tele2 seadmekindlustus

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 Tele2
kodulehel.

Mis liiki kindlustusega on tegemist?
Seadmekindlustuse leping määrab kindlustuskaitse Tele2-st ostetud uutele seadmetele (mobiiltelefon, tahvelarvuti).
Kindlustuskaitse täpsem sisu ja ulatus on kirjeldatud alljärgnevalt.

Mida kindlustatakse?

Mida ei kindlustata?

Kindlustatud on kindlustuslepingus IMEI-koodiga
märgitud:

Kindlustatud ei ole:
seadme vargus, kui varastatud seade ei olnud
lukustatud hoones, lukustatud sõidukis või lukustatud
hoiuruumis.

mobiiltelefon või
tahvelarvuti

mobiiltelefoni või tahvelarvuti lisaseadmed, juhtmed,
kaablid, laadijad, varuakud, kõrvaklapid, eraldi
mikrofonid, eraldi kõlarid, kaaned, katted, ekraanikiled,
kotid jms.

Kindlustusjuhtum on kindlustatud seadme:
murdvargus,

tarkvara, äpid, failid, fotod, kontaktid ja muud
seadmes sisalduvad andmed.

röövimine või
ootamatu ja äkiline hävimine või kahjustumine,
mis ei ole kindlustuslepinguga välistatud.

Kindlustus ei hüvita, kui:
kindlustatud seade ununes maha või kadus ära;

NÄITED:
Ootamatu juhtum on, kui mobiiltelefon kukkus käest
maha.

kahju kuulub hüvitamisele garantii alusel või
hüvitatakse teise kindlustusseltsi poolt;

Röövimine on, kui mobiiltelefon võetakse ära
vägivallaga või vägivallaga ähvardades.

sündmus ei vasta kindlustusjuhtumi tunnustele;

kahju tekkis seadme kasutamisest vee all;
kindlustusjuhtumi põhjustas mõni muu kindlustuslepingus või -tingimustes sätestatud välistus.

Kas kindlustuskaitsel on piiranguid?
If hüvitab kahju sama kindlustusperioodi jooksul kuni
kolme kindlustusjuhtumi eest.

Kus ma olen kindlustatud?
Kindlustus kehtib kogu maailmas.

Millised on minu kohustused?
Lugeda põhjalikult kindlustuslepingut ja kindlustustingimusi.
Tasuda õigeaegselt kindlustusmakseid.
Hoida oma seadmeid heaperemehelikult ja hoolikalt ning mitte jätta neid järelevalveta.
Teatada viivitamatult Tele2-le kindlustusjuhtumi tekkimisest ja esitada kahjuavaldus.

Millal ja kuidas ma maksan?
Kindlustusmakse tasutakse kuumaksetena Tele2 arve alusel.

Millal kindlustuskaitse algab ja lõpeb?
Kindlustuskaitse algab kindlustuslepingu sõlmimisel ja kehtib 2 aastat.

Kuidas ma lepingu lõpetan?
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Kindlustuslepingut on õigus ennetähtaegselt lõpetada, teatades sellest Tele2-le kirjalikult 31 päeva ette.

