KODUKINDLUSTUS
KINDLUSTUSTOOTE TEABEDOKUMENT
Äriühing: If P&C Insurance AS

Toode: Kodukindlustus

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?
Kodukindlustuse leping määrab kindlustuskaitse hoonetele (sh korteritele), kodusele varale ja eraisiku vastutusele. Kindlustuskaitse täpsem
sisu ja ulatus on kirjeldatud alljärgnevalt.

Mida kindlustatakse?

Mida ei kindlustata?

HOONE KINDLUSTUS* (kehtib, kui see on valitud)

Kindlustus ei hüvita, kui:

Hoone olulised osad (hoone põhikonstruktsioonid,
siseviimistlus, sanitaartehnika, signalisatsiooniseadmed, ahjud, jms)

kindlustusjuhtum ei ole äkiline ega ootamatu;

Hoone katusele või välisseinale kinnitatud
tehnosüsteemide osad (ventilatsiooni-, küttesüsteemide osad, elektrikilbid jms)

kindlustusjuhtumi põhjustas vee või niiskuse tungimine
läbi katuse või seina, kui selle põhjuseks ei ole
tormituuled;

Samal maatükil asuvad maaga püsivalt ühendatud
rajatised (aed, lipumast, õuevalgustid, katusealune,
torustik jms) ja väikehooned üldpindalaga alla 10 m²

kindlustusjuhtumi põhjustas hoone või selle osade
vajumine või kerkimine;

kindlustusjuhtumi põhjustasid aegamööda
toimuvad protsessid, näiteks kulumine, majavamm jms;

kindlustusjuhtumi põhjustas tahtlikult või raske
hooletuse tõttu kindlustusvõtja või isik, kelle eest
kindlustusvõtja vastutab;

* Kui kindlustusobjektiks on korter, siis on kindlustatud
vaid korteri siseviimistlus või korteri siseviimistlus koos
mõttelise osaga hoonest.

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

KODUSE VARA KINDLUSTUS (kehtib, kui see on valitud)
Kindlustusvõtjale kuuluv või tema alalises kasutuses
olev vallasvara

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

Vara korteri rõdul, panipaigas või elamu hoovis
(sõltuvalt kindlustuspaketist)

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

Kaasasolev vara väljaspool kindlustuskohta
(sõltuvalt kindlustuspaketist)
Kui oled valinud KOGURISKIPAKETI, sisaldab kindlustus
järgmiseid kindlustuskaitseid:

Kas kindlustuskaitsel on piiranguid?

Tulekahju
Tugev tuul ja rahe

Rajatistele ja väikehoonetele kehtib kindlustuskaitse
piiratud ulatuses.

Leke torustikust
Vandalism

Väljaspool kindlustuskohta asuvale kodusele varale
kehtib kindlustuskaitse piiratud ulatuses.

Murdvargus, röövimine
Tehnosüsteemide purunemine

Korteri panipaigas ja elamu kõrvalhoonetes asuvale
kodusele varale kehtib kindlustuskaitse piiratud
ulatuses.

Asenduselamispinna üürikulu
Aknaklaasi purunemine
Üleujutus

Kunstiteostele, antiik- ja väärisesemetele (sh ehetele)
kehtib kindlustuskaitse piiratud ulatuses.

Koduabi teenus
Ootamatu ja ettenägematu õnnetusjuhtum

Kahju hüvitamisel arvestatakse kahjusummast maha
omavastutus vastavalt kindlustustingimustele.

Üüritulu kaotus (kui see on valitud)

If P&C Insurance AS
Aadress: Lõõtsa 8a, 11415 Tallinn
Äriregistri kood: 10100168

Kindlustustelefon: +372 777 1211

1/3

www.if.ee
E-post: info@if.ee

If 2020/01

Üürniku tekitatud kahju (kui see on valitud)

Kui oled valinud KLASSIKPAKETI, sisaldab kindlustus
järgmiseid kindlustuskaitseid:
Tulekahju
Tugev tuul ja rahe
Leke torustikust
Vandalism
Murdvargus, röövimine
Tehnosüsteemide purunemine
Asenduselamispinna üürikulu
Aknaklaasi purunemine
Üleujutus
Ootamatu ja ettenägematu õnnetusjuhtum
Üüritulu kaotus (kui see on valitud)
Üürniku tekitatud kahju (kui see on valitud)
Kui oled valinud PÕHIPAKETI, sisaldab kindlustus
järgmiseid kindlustuskaitseid:
Tulekahju
Tugev tuul ja rahe
Leke torustikust
Vandalism
Murdvargus, röövimine
Üüritulu kaotus (kui see on valitud)
Üürniku tekitatud kahju (kui see on valitud)
Kui oled valinud MINIPAKETI, sisaldab kindlustus
järgmiseid kindlustuskaitseid:
Tulekahju
Tugev tuul ja rahe
Üüritulu kaotus (kui see on valitud)
Üürniku tekitatud kahju (kui see on valitud)

VASTUTUSKINDLUSTUS (kehtib, kui see on valitud)
Kolmandate isikute tervisele tekkinud kahju
Kolmandate isikute varale tekkinud kahju

Kus ma olen kindlustatud?
Kindlustuskaitse ulatus sõltub valitud kindlustuspaketist ja on kehtiv alljärgnevalt:
Kui oled valinud Mini- või Põhipaketi, kehtib kindlustuskaitse aadressil, mis on märgitud kindlustuslepingus
Kui oled valinud Klassikpaketi, kehtib kindlustuskaitse aadressil, mis on märgitud kindlustuslepingus;
lisaks kaasasoleva koduse vara kaitse 1000 euro ulatuses üle Eesti
Kui oled valinud Koguriskipaketi, kehtib kindlustuskaitse aadressil, mis on märgitud kindlustuslepingus;
lisaks kaasasoleva koduse vara kaitse 1000 euro ulatuses üle Euroopa Liidu, Suurbritannias ja Põhja-Iirimaa Ühendatud
Kuningriigis, Norras, Islandil, Liechtensteinis ja Šveitsis.
If Plus 3. taseme puhul kehtib kaasasolevale kodusele varale kindlustuskaitse 2000 euro ulatuses üle maailma.
Vastutuskindlustuse puhul sõltub kindlustuskaitse ulatus valitud kehtivuspiirkonnast:
Kindlustuskaitse kindlustuslepingus märgitud aadressil
Kindlustuskaitse Eestis
Kindlustuskaitse Euroopa Liidus
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Kindlustuskaitse kogu maailmas, v.a. USA ja Kanada

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).

