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Tingimuste kohaldamine
1.

Käesolevaid kindlustustingimusi kohaldatakse koos If P&C Insurance AS-i „Sõidukikindlustuse tingimustega“ ja
„Kindlustuse üldtingimustega“, kui asendussõiduki kulutuste kindlustuskaitse (edaspidi ’asendussõiduki kindlustus’)
on kindlustuspoliisile märgitud.
2.
Asendussõiduki kindlustusega kindlustatakse sõidu- ja pakiautosid.
3.
Asendussõiduki kindlustuse alusel hüvitatakse asendussõiduki üürikulu vastavalt käesolevatele
kindlustustingimustele. Muid kulutusi ja kahju asendussõiduki kindlustuse alusel ei hüvitata.
4.
Asendussõiduki kulutuste kindlustus kehtib ainult juhul, kui asendussõiduki vajaduse põhjustab kindlustusjuhtum,
mille vastu sõiduk on kindlustatud, ning kindlustusandjal on kohustus sõiduki hävimisest, kahjustumisest, vargusest
või röövimisest tingitud kahju hüvitada.
Näide 1. Kui sõiduk ei ole kindlustatud varguse ja röövimise vastu, siis varguse või röövimise korral asendussõiduki kulutusi ei
hüvitata.
Näide 2. Sõiduki remondikulud on väiksemad kui sõidukikindlustuse omavastutus. Asendussõiduki kulutusi ei hüvitata.
5.
Sõiduki hävimine või kahjustumine on asendussõiduki kindlustusjuhtumiks ka sel juhul, kui sõidukikindlustuse
asemel makstakse hüvitist liikluskindlustuse alusel.

Maksimaalselt kaks kindlustusjuhtumit
6.

Kindlustusandja hüvitab asendussõiduki üürikulu maksimaalselt kahe sama kindlustusperioodi kindlustusjuhtumi eest.

Omavastutus
7.

Asendussõiduki kindlustuse omavastutus on 2 päeva, s.t kahe esimese päeva eest arvates kindlustusjuhtumi
toimumisest kindlustusandja üürikulu ei hüvita.

Hüvitis täiskahju korral
8.
9.
10.

Kui kindlustusobjekt on täielikult hävinenud, varastatud või röövitud (täiskahju), algab periood, mille eest
kindlustusandja asendussõiduki üürikulu hüvitab, 3. päeval arvates kindlustusjuhtumi toimumisest.
Kindlustusobjekti täieliku hävinemise, varguse või röövimise (täiskahju) korral hüvitab kindlustusandja
asendussõiduki üürikulu maksimaalselt 7 päeva eest ühe kindlustusjuhtumi kohta.
Kui kindlustushüvitis on välja makstud enne 7 päeva möödumist, lõpeb periood, mille eest asendussõiduki üürikulu
hüvitatakse, päeval, mil kindlustusandja on kindlustushüvitise välja maksnud.

Hüvitis taastamise korral
11.
12.
13.

Kui kindlustusobjekt taastatakse (remonditakse), algab periood, mille eest kindlustusandja asendussõiduki üürikulu
hüvitab, 3. päeval arvates kindlustusobjekti taastajale üleandmisest.
Kindlustusobjekti taastamise korral hüvitab kindlustusandja asendussõiduki üürikulu maksimaalselt 30 päeva eest
ühe kindlustusjuhtumi kohta.
Kui kindlustusobjekt on taastatud kindlustusjuhtumile eelnenud seisundisse enne 30 päeva möödumist, lõpeb
periood, mille eest asendussõiduki üürikulu hüvitatakse, päeval, mil sõiduki taastaja teatab kliendile, et sõiduk on
üleandmiseks valmis.

Asendussõiduk
14.
15.

16.
17.

Asendussõiduki üürileandja peab olema eelnevalt kindlustusandja poolt kirjalikult või kirjalikku taasesitamist
võimaldavas vormis kooskõlastatud.
Kindlustusandja hüvitab üürikulu kindlustusobjektiga samaväärse asendussõiduki kasutamise eest. Samaväärseks
sõidukiks loetakse kindlustusobjektiga maksumuse, mootori võimsuse, varustusastme ning esmase registreerimise
aasta järgi samaväärset sõidukit, v.a järgmises punktis toodud erand.
Kui kindlustusobjektiks on suurkeskauto, luksusauto, mahtuniversaal, sportauto, kabriolett, maastur vms sõiduk,
hüvitab kindlustusandja keskauto kasutamisele vastava üüritasu.
Keskautoks loetakse järgmised sõiduauto mudelid: Mazda 6, Toyota Avensis, Volvo S60, Volvo V50, Peugeot 406,
Peugeot 407, Volkswagen Passat, Mercedes-Benz C-klass, Audi A4, BMW 3-seeria, Ford Mondeo, Honda Accord,
Nissan Primera, Seat Toledo, Renault Laguna, Citroën C5, Opel Vectra või nende analoog.

Välistused
18.
19.
19.1.
19.2.
20.
20.1.
20.2.
20.3.
20.4.
20.5.
20.6.

Lisaks eeltoodud välistustele kohaldatakse „Kindlustuse üldtingimustes“ ja „Sõidukikindlustuse tingimustes“
toodud välistusi.
Kindlustusandjal ei ole kohustust maksta asendussõiduki kindlustuse hüvitist, kui:
sõiduk anti töökojale üle korraliseks hoolduseks või töö tegemiseks, mis ei ole seotud kindlustusjuhtumi tagajärgede
kõrvaldamisega;
asendussõiduk on üüritud isikult, keda kindlustusandja ei ole aktsepteerinud.
Kindlustusandjal ei ole kohustust asendussõiduki kindlustuse alusel hüvitada:
kulutusi kütusele, mootoriõlile, hooldusele ja teistele asendussõiduki kasutamiseks vajalikele materjalidele ning
teenustele;
asendussõiduki kasutamise ajal või tagajärjel tekkinud kahju, sh asendussõiduki kindlustamiseks sõlmitud
kindlustuslepingu omavastutuse osa;
kindlustusjuhtumi tagajärjel saamata jäänud tulu;
lisakulutusi asendussõiduki lisaseadmete (näit sidevahendid, navigatsiooniseadmed) kasutamise eest;
üüritasu aja eest, mille ulatuses sõiduki taastamine pikenes kindlustusvõtjast või kindlustatust tuleneva asjaolu
tõttu (nt kindlustusvõtja ei anna sõidukit töökojale üle);
üüritasu aja eest, mille ulatuses remonditud sõiduki kindlustusvõtjale või tema esindajale üleandmise aeg pikenes
vastuvõtjast sõltuvatel asjaoludel.
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