RATTAKINDLUSTUS
KINDLUSTUSTOOTE TEABEDOKUMENT
Äriühing: If P&C Insurance AS

Toode: Rattakindlustus

Käesolev teabeleht annab sulle lühiülevaate kindlustuskaitse olemusest ning ulatusest. Dokument ei ole siduv personaalne
kindlustuspakkumine. Täpsema info saamiseks tutvuge palun kindlustuslepingu ja kindlustustingimustega Iﬂ kodulehel.

Mis liiki kindlustusega on tegemist?
Rattakindlustusega kindlustatakse jalgrattaid ja tõukerattaid. Kindlustuskaitse täpsem sisu ja ulatus on kirjeldatud alljärgnevalt.

Mida kindlustatakse?

Mida ei kindlustata?

Kindlustatud on kindlustuslepingus märgitud

Kindlustatud ei ole:

jalgratas

trikirattad, rattad, mida kasutatakse reisijaveoks (nt
velotaksod), samuti üüri- või rendirattad, pisimopeedid,
mopeedid, mootorrattad, ATV-d (all terrain vehicle),
tasakaaluliikurid;

tõukeratas
Kindlustusjuhtum on kindlustatud ratta:
vargus,

rattale lisatud või vahetatud osad;

röövimine või

ratta tarvikud muuhulgas spidomeeter,
rattakompuuter, rattalukk, rattakiiver, lasteiste.

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

Kindlustus ei hüvita kui:

kindlustatud ratas ununes maha või kadus ära;
kahju kuulub hüvitamisele garantii alusel või
hüvitatakse teise kindlustusseltsi poolt;

NÄITED:
Ootamatu juhtum on, kui jalgratas läks kukkudes katki.

kahju tekkimise põhjustas ratta kasutaja joobeseisund;

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

sündmus ei vasta kindlustusjuhtumi tunnustele;
kindlustusjuhtumi põhjustas mõni muu
kindlustuslepingus või -tingimustes sätestatud välistus.

Kas kindlustuskaitsel on piiranguid?
Ratast saab kindlustada 1 aastaks.
Hüvitamisel arvestab If amortisatsiooni vastavalt
kindlustustingimustes toodud tabelile.

Kus ma olen kindlustatud?
Kindlustus kehtib kogu maailmas.

Millised on minu kohustused?
Lugeda põhjalikult kindlustuslepingut ja kindlustustingimusi.
Tasuda õigeaegselt kuumakseid.
Hoida oma ratast heaperemehelikult ja hoolikalt ning mitte jätta seda järelevalveta.
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Teavitada viivitamatult kindlustusandjat kindlustusjuhtumi tekkimisest ja esitada kahjuavaldus.

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.

