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

Toode: Ärikatkestuse 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?
Ärikatkestuse kindlustuse leping määrab kindlustuskaitse tegevuse katkemisele või tõrkele, mille põhjuseks on ärikatkestuse kindlustuslepingus viidatud vara hävimine või kahjustumine kindlustuskohas ärikatkestuse lepingus märgitud kindlustusjuhtumi tõttu. Kindlustuskaitse
täpsem sisu ja ulatus on kirjeldatud alljärgnevalt.

Mida kindlustatakse?

Mida ei kindlustata?

TEGEVUSKATE (kehtib, kui see on valitud)

Kindlustus ei hüvita:
kui vara ei taastata põhjusel, et ettevõtte vara
kindlustuse lepingu alusel kahju ei hüvitata üldse või
hüvitatakse osaliselt;

Tegevuskate on kindlustuslepingus märgitud tegevuse
müügitulu, millest lahutatakse selle tegevuse mahust
ning muutumisest otseselt sõltuvad kulud ehk
sõltuvkulud;

kui vara ei suudeta taastada kindlustusvõtja või
kindlustatu tegevusest, tegevusetusest või tema
majanduslikust võimekusest tuleneval põhjusel;

Tegevuskatte vähenemine määratakse kindlaks leides,
milline tegevuskate oleks olnud juhul, kui kindlustusjuhtumit ei oleks toimunud, lahutades sellest tegeliku
tegevuskatte.

kui vara taastamine või tegevuskatte taastumine
pikeneb kindlustusvõtjast või kindlustatust tuleneval
põhjusel, ei maksa If hüvitist pikenenud aja eest;

RENDI- VÕI ÜÜRITULU (kehtib, kui see on valitud)

kui kahju on võimalik hüvitada nende kindlustustingimuste varakindlustuse osa alusel, siis seda kahju
ärikatkestuse alusel ei hüvitata;

Rendi- või üüritulu on rendi- või üürilepingu alusel
makstav renditasu või üür kinnisasja või selle osa
rendile või üürile andmise eest.

kindlustusvõtja lepinguliste kohustuste täitmatajätmisest tulenevaid sanktsioone, nt leppetrahvid,
viivised;

Rendi- või üüritulu vähenemine määratakse kindlaks
leides, milline rendi- või üüritulu oleks olnud juhul, kui
kindlustusjuhtumit ei oleks toimunud, lahutades
sellest tegeliku rendi- või üüritulu.

äripartnerite poolt lepinguliste kohustuste täitmatajätmisest tulenevaid kahjusid;

ASENDUSPINNA LISAKULU JA KOLIMISKULU (kehtib, kui
see on valitud)

riigi või kohaliku omavalitsuse tegevusest või tegevusetusest tulenevat kahju;

Asenduspinna lisakulu ja kolimiskuluks on kulutused,
mis on vajalikud kindlustuslepingus märgitud
tegevuse ajutiseks kolimiseks samaväärsele asenduspinnale (samas piirkonnas, sama pindala jm omadustega) ning tagasi kindlustuskohta ja samaväärse
asenduspinna üür ulatuses, milles see ületab senise
pinna üüri.

kindlustusjuhtumi põhjustas mõni muu kindlustuslepingus või kindlustustingimustes sätestatud välistus.

Teie kindlustus sisaldab ainult neid kindlustuskaitseid,
mis on märgitud kindlustuslepingus. Kindlustuskaitsete
üldine loetelu on: (kehtib, kui see on valitud)
tulekahju
tuul üle 18 m/s ja rahe

Kas kindlustuskaitsel on piiranguid?

üleujutus
leke torustikust

Hüvitis on piiratud kindlustussummaga, mille määrab
kindlustusvõtja lähtudes kindlustusväärtusest;

vandalism
röövimine ja murdvargus

Hüvitis on piiratud vastutusperioodiga - see on
maksimaalne ajavahemik, mille eest ärikatkestuse
hüvitist makstakse.

klaasikindlustus
seadme sisemine purunemine
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laiendatud kindlustus (äkiline ja ettenägematu
sündmus, mis ei ole kindlustuslepinguga välistatud)

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).

