Poliis.ee sõidukikindlustus
KINDLUSTUSTOOTE TEABEDOKUMENT
Äriühing: If P&C Insurance AS

Toode: Sõidukikindlustus

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
poliis.ee.

Mis liiki kindlustusega on tegemist?
Sõidukikindlustusega kindlustatakse auto, muu mootorsõiduk või haagis selle kahjustumisest või hävimisest tuleneva kahju hüvitamiseks.
Sõidukikindlustuse sünonüümidena kasutatakse erinevaid nimetusi: näiteks kaskokindlustus, kasko, autokindlustus. Kindlustuskaitse täpsem
sisu ja ulatus on kirjeldatud alljärgnevalt.

Mida kindlustatakse?

Mida ei kindlustata?
Kindlustus ei hüvita, kui:

Kindlustatud on poliisil märgitud sõiduk
registreerimisnumbri ja VIN-koodi alusel koos sellele
sõiduki tootja või edasimüüja poolt paigaldatud
tavalise lisavarustusega.

juhtum ei ole äkiline ega ettenägematu;
kindlustusjuhtumi põhjustasid aegamööda
toimuvad protsessid, näiteks kulumine või
roostetamine;

Enamlevinud kindlustusjuhtumid on liiklusõnnetus, torm, üleujutus, tulekahju, vandalism,
vargus, röövimine, muu äkiline ja
ettenägematu sündmus.

kindlustusjuhtumi põhjustas tahtlikult
kindlustusvõtja või isik, kelle eest kindlustusvõtja
vastutab;
kindlustusvõtja või isik, kelle eest kindlustusvõtja vastutab, pani kindlustusjuhtumiga seoses
toime tahtliku kuriteo tunnustega teo või varjas
seda;

Kindlustussumma võib olla määratud:
kokkuleppega, mille kohaselt kindlustussumma
on võrdne kindlustatud asja kindlustusjuhtumieelse väärtusega.

kindlustusvõtja, soodustatud isik või isik, kelle eest
kindlustusvõtja vastutab, esitas kindlustusandjale
kahjukäsitluse käigus ebaõigeid andmeid;

If Kindlustus pakub järgmiseid kindlustuskaitseid
(kehtivad, kui on valitud):
õnnetusjuhtum
tulekahju
vandalism
vargus
röövimine
äravedu
autoabi
klaasikindlustus
sõiduki osade kindlustus
võtmete kaotamine või hävimine
kerghaagis kindlustatud koos sõidukiga
metsloomale otsasõidust tekkinud kahjud,
omavastutus 0 eurot
uusväärtuskindlustus

keegi teine on kahju hüvitanud;
kindlustusjuhtumi põhjustas mõni muu
kindlustuslepingus või kindlustustingimustes
sätestatud välistus.

Kas kindlustuskaitsel on piiranguid?
Kahju hüvitamisel arvestatakse kahjusummast
maha omavastutus vastavalt kindlustustingimustele.
Ei hüvitata kahju seda osa, mis on tekkinud
seoses ohutusnõuete täitmata jätmisega.
Ei hüvitata kahju, mis tekkis sõiduki puudulikust
hooldusest või remondist.
Ei hüvitata kahju, mis on tekkinud sõiduki
kasutamisel tavalisest erinevates tingimustes,
näiteks võidusõidul või treeningul.
Ei hüvitata kahju, mis on tekkinud liiklemisest
sobimatus kohas, nt metsas, soos, vees vmt.
Ei hüvitata kahju, mis tekkis liiklemisel ilma
juhtimisõiguseta.
Ei hüvitata kahju, mis tekkis joobes juhtimise tõttu.

Kus ma olen kindlustatud?
Kindlustuskaitse kehtib kindlustuslepingus märgitud territooriumil.
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Millised on minu kohustused?
Lugeda põhjalikult kindlustuslepingut ja kindlustustingimusi.
Tasuda õigeaegselt kindlustusmakseid.
Teatada viivitamatult kindlustusriski suurenemisest või kindlustusobjekti võõrandamisest.
Teatada andmete (sh kindlustusobjekti) 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 pangaülekandega.

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.
Kindlustuslepingu lõpetamiseks tuleb pöörduda kindlustusandja poole posti (sh e-posti) teel.
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