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Ifi tehnilise rikke kindlustuse tingimused
T-A24-20193

KINDLUSTUSOBJEKT
1. Kindlustusobjektiks on poliisile märgitud Eestis registreeritud sõidu- või pakiauto osad
sellises ulatuses nagu märgitud alltoodud tabelis. Eelnimetatud sõidukil peab olema kehtiv
tehnoülevaatus.
			
			
			

MOOTOR

		
			
			
			
			
			
			
			
		

mootoriplokk (komplektne)
plokikaas (komplektne)
generaator
starter
ülelaadeseade, jahuti, ühendustorud
sisse- ja väljalaskekollektor
juhtmoodul ja andurid
mootorikett / hammasrihm,
pingutusmehhanismid

			

KÜTUSE- JA TOITESÜSTEEM

			
			

kütusepump
sissepritse süsteem

			

KÄIGUKAST

			
			
			
			
			

manuaalkäigukast
automaatkäigukast
käiguasendi lüliti
käigukang
trossid ja hoovastik

			

SIDUR

			
		

siduri töösilinder,
siduri peasilinder ja voolikud, torud

			
			

JÕUÜLEKANDE SÜSTEEM

			
			
		

esisild, tagasild
diferentsiaalid, vahekastid,
veovõllid, kardaanid

			

			

PIDURISÜSTEEMID

			
		
			
			
		

pidurivõimendi, piduri
pealsilinder, piduritorud ja -voolikud
piduri töösilinder, pidurisadulad, ABS andurid
ABS juhtarvuti, ABS hüdromodulaator, 			
käsipiduritrossid

			

JUHTIMINE

			
			

roolimehhanism, roolivõimendi pump,
ühendustorud

			

JAHUTUSSÜSTEEM

			
			

radiaatorid, termostaat, ventilaator,
veepump

			

SALONGI VENTILATSIOONISÜSTEEM

			

kütte ja jahutusseadmed
lisakütteseade

			

			TEHASES PAIGALDATUD 				
		
AKTIIVSED TURVASÜSTEEMID
			
			
			
			
		

turvapadi koos anduritega, turvavöö
pingutid
stabiilsuskontroll, veojõukontroll,
automaatne hädapidur ja
pimeala tuvastamise süsteem

			

ELEKTROONIKA JA ELEKTRISÜSTEEMID

			
			
			

elektritarbijad ja elektroonika süsteem
(va akud, tulede klaasid ja pirnid,
süütevõtmed ja kaardid)
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KINDLUSTUSJUHTUM
2. Kindlustusjuhtum on kindlustusobjekti ootamatu ja äkiline tehniline rike, mis tekkis pärast Ifi poolt
aktsepteeritud tehnokontrollija kontrolli ja kindlustuslepingu jõustumist.

KINDLUSTUSE KEHTIVUSPIIRKOND
3. Kindlustuskaitse kehtib juhul, kui kindlustusjuhtum toimus Eestis.

KINDLUSTUSSUMMA
4. Kindlustussumma on sõiduki turuväärtus (harilik väärtus) vahetult enne kindlustusjuhtumi
toimumist, kuid mitte rohkem kui 15 000 eurot.
5. Kindlustussumma väheneb makstud kindlustushüvitise võrra. Ifi hüvitamiskohustus kõigi sama
sõiduki kindlustusjuhtumite eest on piiratud kindlustussummaga.

OMAVASTUTUS
6. Omavastutus on 25% kahjusummast. If vähendab hüvitist omavastutuse võrra.

KINDLUSTUSANDJA, KINDLUSTUSVÕTJA, KINDLUSTATUD ISIK
7. Kindlustusandja on If P&C Insurance AS (edaspidi If), äriregistri kood 10100168, aadress
Lõõtsa 8a, 11415 Tallinn, www.if.ee, info@if.ee.
8. Kindlustusvõtja on isik, kes sõlmib Ifiga kindlustuslepingu.
8.1. Sõiduki müügi korral läheb kindlustus üle uuele omanikule. Kindlustuse kehtivus ei sõltu sellest,
kas sõiduk kindlustusperioodil müüakse.
9. Kindlustatud isik (kindlustatu) on sõiduki omanik kindlustusjuhtumi toimumise ajal.

KINDLUSTUSLEPINGU SÕLMIMINE JA KINDLUSTUSMAKSE
10. If tugineb lepingu sõlmimisel kindlustusvõtja poolt avaldatud andmetele ja kindlustushuvile.
11. Kindlustuslepingu tingimused on eesti keeles. Kindlustuslepingu kohta saab teavet eesti keeles.
12. Kindlustusvõtjal on õigus nõuda koopiat tema poolt kirjalikus või kirjalikku taasesitamist
võimaldavas vormis tehtud tahteavaldusest.
13. Käibemaksuseaduse kohaselt on kindlustusteenus käibemaksuvaba.

ESMAKORDSE KINDLUSTUSLEPINGU SÕLMIMINE
14. Isik, kes soovib kindlustust, esitab Auto24 e-keskkonnas Ifile pakkumuse kindlustuslepingu
(edaspidi Leping) sõlmimiseks ning tasub kindlustusmakse ettemakse.
15. Kindlustuslepingu jõustumiseks tuleb sõiduk 1 kuu jooksul Ifi poolt aktsepteeritud
tehnokontrollijale ette näidata. Kindlustusmakse ei sisalda sõiduki kontrolli kulu ning selle
eest tuleb eraldi tasuda. Samuti ei sisalda kindlustusmakse sideteenuse kasutamise kulu
(nt telefonikõned, veebilehe kasutamine jms). Sideteenuse kasutamise eest tasutakse eraldi
sideteenuse osutajale.
16. Kui Ifi poolt aktsepteeritud tehnokontrollija kinnitab, et sõiduk läbis kontrolli positiivselt, siis
kindlustusleping jõustub.
17. Pärast lepingu jõustumist edastab If poliisi kindlustusvõtja e-posti aadressile.
18. Kui sõidukit 1 kuu jooksul Ifi poolt aktsepteeritud tehnokontrollijale ette ei näidata või kui sõiduk
ei läbi positiivselt Ifi poolt aktsepteeritud tehnokontrollija kontrolli, siis kindlustusleping ei jõustu ja
tasutud kindlustusmakse tagastatakse avalduse alusel.
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KINDLUSTUSLEPINGU SÕLMIMINE JÄRGMISEKS KINDLUSTUSPERIOODIKS
19. If väljastab poliisi, mis on Ifi pakkumus kindlustuslepingu sõlmimiseks.
20. Tehnokontrolli läbimine kindlustuslepingu sõlmimisel järgmiseks kindlustusperioodiks ei ole
vajalik.
21. Kui kindlustusvõtja nõustub kindlustuslepinguga, tasub ta kindlustusmakse poliisile märgitud
tähtaja jooksul ja kindlustusleping jõustub kindlustusperioodi esimesest päevast.
22. Kui makse laekub hiljem kui 10 päeva arvates poliisile märgitud makse tasumise tähtpäevast,
leping ei jõustu ning Ifil ei ole lepingu täitmise kohustust.
23. Kui makse laekub tähtaegselt või kuni 10 päeva jooksul arvates poliisile märgitud tähtpäevast,
kehtib kindlustuskaitse ka nende kindlustusjuhtumite suhtes, mis toimusid kindlustusperioodi
alguse ja makse laekumise vahelisel ajal.
24. Kindlustuskaitse kehtib kindlustusperioodi alguse ja makse laekumise vahelisel ajal ainult siis,
kui kindlustusvõtja on järginud kindlustustingimusi ja poliisile märgitud eritingimusi. Ifil on
õigus hüvitist vähendada või selle maksmisest keelduda, kui kindlustusvõtja või isik, kelle eest
kindlustusvõtja vastutab, ei ole neid nõudeid järginud.

LÄBISÕIDUPIIRANG
25. Kindlustusleping lõpeb ennetähtaegselt ja automaatselt, kui sõiduki läbisõit ületab esmakordse
kindlustuslepingu puhul 15 000 km ja järgmise lepingu puhul 30 000 km arvates esmakordse
lepingu sõlmimise tehnokontrolli aktis märgitud läbisõidust. Eraldi teadet kindlustusperioodi
lõppemise kohta kindlustusvõtjale ei saadeta.

KINDLUSTUSPERIOOD, KINDLUSTUSLEPINGU LÕPPEMINE JA LÕPETAMINE
26. Kindlustusperioodi algus ja lõpp märgitakse poliisile. Kindlustuslepingu saab ennetähtaegselt
lõpetada võlaõigusseaduses või kindlustustingimustes toodud juhtudel.
27. Kindlustusleping lõpeb kindlustusperioodi viimasel päeval. If ja kindlustusvõtja sõlmivad igaks
kindlustusperioodiks eraldi kindlustuslepingu.
28. Kindlustus kehtib ainult kindlustusperioodil toimunud kindlustusjuhtumitele.
29. Kui If on teinud hüvitamise või hüvitamisest keeldumise otsuse, saab nii kindlustusvõtja kui ka
If kindlustuslepingu ennetähtaegselt lõpetada, teatades sellest 10 päeva ette.

TAGANEMISÕIGUS
30. Tarbijal on õigus lepingust taganeda 14 päeva jooksul arvates lepingu sõlmimise päevast, saates
lepingust taganemise avalduse e-posti teel aadressil info@if.ee või tavaposti teel aadressil
Lõõtsa 8a, 11415 Tallinn.
31. Lepingust taganemise avaldusel tuleb märkida kindlustusvõtja pangakonto number, kuhu
kanda tagastatav osa kindlustusmaksest. Ifil on õigus pidada tagastatavast summast kinni
kindlustusmakse kuni taganemisavalduse esitamiseni kestnud aja eest.

VÄLISTUSED
32. If ei hüvita, kui tegemist ei ole kindlustusjuhtumiga.
33. If ei hüvita kahju, mis tekkis sõiduki osale, mida ei loeta kindlustusobjektiks.
34. If ei hüvita, kui kindlustusjuhtumi põhjuseks on või kindlustusjuhtumi tekkimisele aitas kaasa:
34.1. liiklusõnnetus, vandalism, tulekahju, vargus, ärandamine, röövimine;
34.2. loodusnähtused, näiteks rahe, üleujutus, äike, torm või muu väline asjaolu;
34.3. sõiduki kasutamine võistlustel või võistlusteks valmistamisel;
34.4. vea või defekti ilmnemisel selle kõrvaldamisega viivitamine;
34.5. asjaolu, et mootori võimsust on suurendatud või püütud suurendada, sh juhul, kui
kindlustusvõtja ei olnud sellest teadlik.
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35 If ei hüvita, kui kahju on tekkinud sõiduki mootorile vale kütuse kasutamise tõttu.
36. If ei hüvita kulutusi sõiduki osade vahetamiseks, kui selle põhjuseks on sõiduki osa normaalne
kulumine. Normaalseks kulumiseks loetakse sõiduki osa kulumist ulatuses, milles sama liiki
kvaliteetne osa oleks kulunud samasuguste kasutamistingimuste ja tehniliselt korras sõiduki
kasutamise korral. Normaalse kulumise määramisel võetakse võimaluse korral aluseks vastava
sõiduki osa kohta tootja poolt kehtestatud tööea ja kulumisnormatiivid.
37. If ei hüvita kahju, mille eest vastutab tootja.
38. If ei hüvita, kui:
38.1. kindlustusjuhtumi põhjustas tuumarelv, tuumaenergia või radioaktiivsus;
38.2. kindlustusjuhtumi põhjustas sõda või sõjasarnane olukord, ülestõus, massiline korratus;
38.3. kindlustusjuhtumi põhjustas tahtlikult või raske hooletuse tõttu kindlustusvõtja, kindlustatu,
kindlustusobjekti seaduslik valdaja, või isik, kelle eest kindlustusvõtja vastutab;
38.4. kindlustusvõtja, kindlustatu kindlustusobjekti seaduslik valdaja või isik, kelle eest kindlustusvõtja
vastutab, pani kindlustusjuhtumiga seoses toime tahtliku kuriteo tunnustega teo või varjas seda;
38.5. kindlustusvõtja esitas Ifile ebaõigeid andmeid.
TERRORISM
39. Terrorismiks loetakse mistahes tegu, sealhulgas vägivalla kasutamist:
39.1. mis on toime pandud ühe inimese või inimeste grupi poolt, kes tegutseb iseseisvalt või seoses
mõne organisatsiooniga ja
39.2. sellel teol on poliitiline, usuline või ideoloogiline eesmärk, sh valitsuse mõjutamine või
avalikkuses hirmu tekitamine poliitilisel, usulisel või ideoloogilisel eesmärgil.
40. If ei hüvita kahju, mille põhjuseks on terrorism.
41. If ei hüvita kahju, mille põhjuseks on terrorismiakti vältimise abinõud (sh transpordi peatamine,
täiendav kontroll, piirangud esemete transpordil jms).

RAHVUSVAHELISTEST SANKTSIOONIDEST TULENEVAD PIIRANGUD
42. Kõik riskid, mille kindlustamine on vastuolus või mis muutuvad vastuolus olevaks piirangute,
keeldude või sanktsioonidega, mis kehtestati ÜRO, Euroopa Liidu, Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa
Ühendatud Kuningriigi või Ameerika Ühendriikide poolt, on kindlustuskaitsest välistatud alates
päevast, mil eelnimetatud piiranguid, keelde või sanktsioone kohaldatakse vastava kindlustuslepingu
suhtes.
43. Kui ÜRO, Euroopa Liidu, Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa Ühendatud Kuningriigi või Ameerika
Ühendriikide kehtestatud sanktsioonid takistavad otseselt või kaudselt kindlustusteenuse osutamist
vastava kindlustuslepingu alusel, on Ifil õigus kindlustusleping üles öelda, saates kindlustusvõtjale
kirjaliku teate. Kindlustusleping loetakse üles öelduks 14 päeva möödumisel päevast, mil
ülesütlemisteade jõudis kindlustusvõtjani. Kommunikatsioonikatkestuse korral loetakse, et
ülesütlemisteade on üle antud, kui teade on välja saadetud või teadet on üritatud välja saata.

KOHUSTUSED KAHJUJUHTUMI KORRAL
44. Kahjujuhtumi korral peab kindlustusvõtja viivitamatult pöörduma Ifi poole (kahjuteade Ifi
kodulehel www.if.ee, tel nr +372 777 1211). If annab juhised edasiste toimingute kohta.
45. Kindlustushüvitise saamiseks tuleb Ifile esitada tõendid, mis kinnitavad kindlustusjuhtumi
toimumist, kindlustusjuhtumi asjaolusid (sh kahjustuse või rikke tekkimise asjaolud ja kirjeldus),
kahju suurust ning kindlustuslepinguga ettenähtud nõuete täitmist (sh andmed sõiduki hoolduse ja
remondi kohta).
46. Kindlustusobjekt tuleb esitada Ifi koostööpartnerile (Ifile) ülevaatuseks enne kahjustunud
kindlustusobjekti remondi algust, kindlustusobjektil muudatuste tegemist ja hävinud
kindlustusobjekti jäänuste utiliseerimist.
47. Ifi on õigus nõuda, et kahjustunud kindlustusobjekti säilitatakse Ifi poolt määratud tähtaja jooksul
kahjujuhtumijärgses seisundis ja see esitatakse Ifile korduvaks ülevaatuseks.
48. Ifil on õigus nõuda taastatud kindlustusobjekti ettenäitamist, samuti dokumente, mis tõendavad
kindlustusobjekti taastamiseks tehtud kulutusi.
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HÜVITIS
49. Hüvitis on see osa kahjusummast, mille hüvitab If. If hüvitab kindlustusobjekti remondikulu
remondiettevõttele või sõiduki omanikule.
50. Kahjusummaks loetakse kindlustusobjekti põhjendatud taastamisremondi maksumus.
51. Taastamisremondi maksumuse määramisel lähtutakse taastamisremondi hinnast
kindlustusjuhtumi toimumise ajal.
52. Kui kindlustushüvitise saamiseks õigustatud isikul on õigus käibemaksu tagasi saada või
tasaarvestada, lähtub If hüvitise arvutamisel summast ilma käibemaksuta.
53. Hüvitamise korral on Ifil õigus nõuda vara jäänuste või asendatud vara või selle väljanõudmise
õiguse üleandmist Ifile. Kuni üleandmiseni on Ifil õigus peatada hüvitise maksmine või hüvitist vara
jäänuste või asendatud vara turuväärtuse võrra vähendada.

OHUTUSNÕUDED
54. Kindlustusvõtja peab käituma heaperemehelikult ja mõistliku hoolikusega, et vältida kahju
tekkimist.
55. Kindlustusvõtja peab täitma kõiki õigusakte, juhendeid, sh hooldusjuhendeid, ettekirjutusi jms, mis
sisaldavad juhiseid ohutuse tagamiseks, kahju ennetamiseks ja võimaliku kahju vähendamiseks.
56. Poliisile märgitud sõidukit ei tohi kasutada motospordivõistlustel, motospordivõistlustele
sarnanevas olukorras (nt street race) ega motospordivõistlusteks treenimisel.

KINDLUSTUSLEPINGU RIKKUMINE
57. Kui If viivitab hüvitamisega, maksab If viivist vastavalt võlaõigusseadusele.
58. Kui kindlustusvõtja, kindlustusobjekti seaduslik valdaja või isik, kelle eest kindlustusvõtja
vastutab, on kindlustuslepingut rikkunud, on Ifil õigus vähendada kindlustushüvitist või keelduda
kindlustushüvitise maksmisest, kui seaduse või kindlustuslepingu tingimustega ei ole ette nähtud
teisiti.

TEADETE SAATMINE
59. If edastab teated kindlustusvõtjale ja kindlustatule e-posti sms-i või tavaposti teel. If kasutab postivõi e-posti aadressi või telefoninumbrit, mis on poliisil või isiku kodulehel või on muul viisil Ifile
teatavaks tehtud.
60. If loeb e-kirja saatjaks isiku, kelle e-posti aadressilt kiri on saadetud, kui see aadress on
kindlustuslepingu dokumentides märgitud, isiku kodulehel või muul viisil Ifile teatavaks tehtud.

IFI KOHUSTUS TEAVITADA KINDLUSTUSVÕTJAT
61. Kui kindlustusperioodi jooksul muutub Ifi nimi või õiguslik vorm, aadress või kindlustusjärelevalve
aadress, teavitab If kindlustusvõtjat sellest Ifi kodulehel või massimeedias.

KINDLUSTUSAGENDI TEAVE
62. Käesolev leping sõlmitakse Kindlustusandja volitusel tegutseva kindlustusagendi auto24 AS
(äriregistri kood 10416931, aadress Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn, www.auto24.ee) vahendusel.
Agent esindab Ifi kindlustuslepingute sõlmimisel. If on andnud agendile volituse käesoleva
kindlustuslepingu sõlmimiseks Eestis, samuti agendi poolt vahendatud kindlustuslepinguga seotud
teadete vastuvõtmiseks. Agendil ei ole õigust kindlustuslepinguid muuta või ennetähtaegselt
lõpetada.
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63. Kindlustusagendi tegevuse üle teostab järelevalvet Finantsinspektsioon. Agent on kantud
vahendajate nimekirja, mida saab kontrollida www.fi.ee. Agendi vahendustegevuse eest vastutab
If. Agendi tegevuse peale saab esitada kaebuse Finantsinspektsioonile aadressil Sakala 4, 15030
Tallinn. Lisaks on ka eraklientidel (tarbijatel) võimalus pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni
aadressil Pronksi 12, 10117 Tallinn. Kindlustusega seotud küsimustes võtke palun agendiga
ühendust. Kindlustusagendi infoga saad tutvuda www.if.ee/kindlustusagendid.
64. Kindlustusmakse sisaldab kindlustusagendi vahendustasu, mille suurus sõltub vahendatavate
kindlustuslepingute hüvitistest ja on kuni 20% kindlustusmaksest.

JÄRELEVALVE, VAIDLUSTE LAHENDAMINE, LEPINGULE KOHALDATAV ÕIGUS
65. Kindlustusvõtjal on õigus esitada Ifi peale kaebus Finantsinspektsioonile aadressil Sakala 4,
15030 Tallinn. Lepinguga seotud vaidlused lahendatakse eeskätt läbirääkimiste teel. Vaidluse
kohtueelseks lahendamiseks võib pöörduda avaldusega kindlustuslepitusorgani poole (telefon
667 1800, e-post lepitus@eksl.ee, postiaadress Mustamäe tee 46, 10612 Tallinn), kus lepitusmenetlus on tasuta. Lepitusorgani menetlusreeglitega saab tutvuda www.eksl.ee. Avalduse saab
esitada ka internetipõhise vaidluste lahendamise platvormi kaudu http://ec.europa.eu/odr. Lisaks on
tarbijatel võimalus pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni aadressil Pronksi 12, 10117 Tallinn.
Kindlustuslepingust tulenev nõue tuleb esitada esmalt Ifile (e-büroo kaudu või tavaposti teel Lõõtsa
8a, 11415 Tallinn või info@if.ee). Kui kokkuleppele ei jõuta, lahendatakse vaidlus kohtus vastavalt
Eesti tsiviilkohtumenetluse seadustikule. Lepingule kohaldatakse Eesti õigust.

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE
66. Palun tutvuge Ifi isikuandmete töötlemise põhimõtetega kodulehel www.if.ee/isikuandmed.
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