VASTUTUSKINDLUSTUS
KINDLUSTUSTOOTE TEABEDOKUMENT
Äriühing: If P&C Insurance AS

Toode: Erialase tegevuse vastutuskindlustus

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?
Vastutuskindlustuse puhul täidab kindlustusandja kindlustusvõtja asemel kohustuse hüvitada kahju, mille kindlustusvõtja on tekitanud
kolmandale isikule (kahjustatud isik) kindlustuse kehtivuse ajal toimunud kindlustusjuhtumi tagajärjel. Kindlustuskaitse täpsem sisu ja ulatus on
kirjeldatud alljärgnevalt.

Mida kindlustatakse?

Mida ei kindlustata?

Kindlustatud isiku poliisile märgitud erialase
tegevusega seotud kohustuse rikkumine
kindlustusperioodil.

Välistused on märgitud kindlustuslepingus, järgnev
loetelu ei ole ammendav.
Kindlustusandja ei hüvita, kui tegemist ei ole
kindlustusjuhtumiga.

Kindlustusandjaga eelnevalt kooskõlastatud
ekspertiisi-, õigusabi- ja kohtukulud, mis on
vajalikud kindlustatud vastutuse tuvastamiseks.

Kindlustuskaitse ei kehti, kui kahju tekitati tahtlikult
või kui kindlustatu oli kahjust teadlik enne
kindlustuslepingu sõlmimist.

Kindlustussummad ja hüvitislimiidid ning
omavastutus on märgitud kindlustuspoliisile.

Erialase tegevuse vastutuskindlustusega ei kindlustata
tööandja vastutust, tegevusest tekkinud vastutust,
kinnisvara omamisest ja valdamisest tekkinud
vastutust ning tootevastutust.

Kindlustustingimused on läbiräägitavad.
Erikokkulepped märgitakse poliisile.

Kindlustuskaitse ei kehti erialase tegevuse osas, mis ei
ole seotud poliisil märgitud tegevusega.

Kas kindlustuskaitsel on piiranguid?
Piirangud on märgitud kindlustuslepingus.
Kindlustuskaitse ei hõlma üürnikule, rentnikule või
muule isikule kuuluvale või tema poolt käideldavale
kaubale tekkinud kahju.

Kus ma olen kindlustatud?
Kindlustus kehtib kindlustuse kehtivuspiirkonnas toimunud õnnetusjuhtumi korral, kui kahjustatud isik esitas kahjunõude
kindlustuslepingus näidatud riigi õiguse alusel.

Millised on minu kohustused?
Lugeda põhjalikult kindlustuslepingut ja kindlustustingimusi.
Tasuda õigeaegselt kindlustusmakseid.
Teatada viivitamatult kindlustuslepingu sõlmimisel antud informatsiooni muutumisest, kindlustusriski suurenemisest.
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Teatada viivitamata kindlustusandjale toimunud õnnetusjuhtumist või asjaolust, mis võib esile kutsuda õnnetusjuhtumi või
kahjunõude esitamise kindlustatu vastu.

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.

