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Tingimuste kohaldamine
1. “Rattakindlustuse tingimused” kehtivad koos If P&C Insurance AS-i (edaspidi If) “Kindlustuse üldtingimustega” ja täiendavad
neid.

Kindlustatu
2. Kindlustatu on kindlustusobjekti omanik.
3. Kindlustusvõtja peab kindlustusobjekti võõrandamisest Ifile esimesel võimalusel teatama.

Kindlustusobjekt
4. Kindlustusobjektiks on kuni 10 aasta vanune poliisile märgitud jalgratas või tõukeratas, sh elektrimootoriga jalgratas või
tõukeratas (edaspidi ratas). Ratta kindlustusväärtuseks on jääkväärtus vastavalt punktis 31 toodud tabelile. Alakindlustust
rattakindlustuses ei rakendata.

5. Rattakindlustusega saab kindlustada rattaid soetamisväärtusega alates 200 eurost kuni 1500 euroni.
6. Kindlustuskaitse ei laiene rattale lisatud või vahetatud osale, v.a osade vahetamisel samaväärse osa vastu tavalise hoolduse
käigus. Muutunud koosseisus ratta kindlustamiseks tuleb kindlustusvõtjal esitada Ifile uus tellimus.

7. Rattakindlustus ei laiene ratta tarvikutele muuhulgas spidomeeter, rattakompuuter, rattalukk, rattakiiver, lasteiste.
8. Kindlustusobjektiks ei ole trikirattad, rattad, mida kasutatakse reisijaveoks (nt velotaksod), samuti üüri- või rendirattad,
pisimopeedid, mopeedid, mootorrattad, ATV-d (all terrain vehicle), tasakaaluliikurid ning muud punktis 4 nimetamata
sõiduvahendid.

Kindlustusperiood
9. Kindlustusperiood märgitakse poliisile. Kindlustus kehtib kindlustusperioodil toimunud kindlustusjuhtumite osas.
Kindlustuslepingu ennetähtaegsel lõppemisel või lõpetamisel kindlustusperiood lõpeb.

Kindlustuse kehtivusala
10. Kindlustus kehtib kogu maailmas.

Kindlustusjuhtum
11. Kindlustusjuhtumiks on kindlustusobjekti:
11.1. vargus või röövimine;
11.2. hävimine või kahjustumine ootamatu ja äkilise sündmuse tõttu, mis ei ole kindlustuslepingu tingimustega välistatud.

Välistused
Tegemist ei ole kindlustusjuhtumiga
12. If ei hüvita kahju, kui sündmus ei vasta kindlustusjuhtumi tunnustele.
13. If ei hüvita kahju, mis ei ole tingitud kindlustusjuhtumist.
14. If ei hüvita, kui kahju ei tekkinud äkiliselt ja ettenägematult.
15. If ei hüvita kahju, mis on tekkinud ratta tarvikutele, mis ei ole kindlustatud vastavalt punktide 6 ja 7.
16. If ei hüvita kahju, mille põhjustas või mille tekkimisele aitas kaasa kindlustatud ratta kasutaja joobeseisund.

Garantii, ebakvaliteetne ratas
17. If ei hüvita kahju, mis on tingitud sellest, et ratas on ebakvaliteetne, näiteks tehasepraak või komplekteerimisviga.
18. If ei hüvita kahju, mis kuulub hüvitamisele ratta garantii alusel.
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Aegamööda tekkinud kahjud ja pisivead
19. If ei hüvita kahju, mille põhjustas aegamööda toimuv protsess, näiteks roostetamine.
20. If ei hüvita väliste pisivigade kahju (kriimustused, muu loomulik kulumine jms).

Kaotamine, kadumine, unustamine, varavastased teod
21. If ei hüvita kahju, mis tekkis ratta kaotamise tõttu. If ei hüvita kahju, mis tekkis pettuse, kelmuse või väljapressimise tõttu.

Hooldustööd, hooldusremont
22. If ei hüvita kulu hooldustöödele, hooldusremondile.

Veoteenus, üüri- või rendirattad
23. If ei hüvita, kui ratast kasutati reisijaveoks (nt velotaksod), samuti üüri- või rendirattana.

Ohutusnõuded
24. Kui ratas jäetakse järelevalveta, peab see olema lukustatud rattalukuga maaga püsivalt ühendatud objekti või auto külge või
asuma lukustatud hoones.

25. Kui ratas jäetakse korterelamu trepikotta või ühiskasutatavasse ruumi (näiteks büroohoone koridor) peab see olema alati
rattalukuga lukustatud hoone külge, sh juhul, kui hoone välisuks on lukustatud.

26. Ratta transportimisel peab ratas olema nõuetekohaselt paigaldatud.

Tegutsemine kahjujuhtumi korral
27. Kindlustusvõtja peab viivitamata kahjujuhtumist Ifile teatama.
28. Röövimisest ja vargusest tuleb viivitamata teatada ka politseile. Hüvitise taotlemisel tuleb esitada juhtumi toimumise riigi
politsei tõend juhtunu kohta.

29. Kindlustusvõtja peab võimaldama Ifil kahjustatud vara enne parandamist või utiliseerimist üle vaadata.

Kindlustushüvitise arvutamine, omavastutus
30. Ifi ei maksa sama kindlustusjuhtumi eest hüvitist rohkem kui kindlustussumma. Kindlustusperioodil võib olla mitu
kindlustusjuhtumit. Hüvitise maksmisel kindlustussumma ei vähene. Omavastutuse suurus märgitakse poliisile.

31. Kindlustusobjekti jääkväärtus määratakse alltoodud tabeli järgi ratta ostuhinna alusel.
			

Jääkväärtus kindlustusjuhtumi hetkel ja kindlustusobjekti vanus aastates

0 – 4 (kaasa arvatud)
		

100%			

5 – 6 (kaasa arvatud)

7 – 8 (kaasa arvatud)

80%				

9 – 10 (kaasa arvatud)

60%				

40%

Varastatud, röövitud või täielikult hävinud ratas
32. Ratta varguse või röövimise korral või juhul, kui kindlustusobjekti ei saa parandada või parandamise kulu ületab ratta
jääkväärtust vastavalt punktis 31 toodud tabelile, maksab If kindlustushüvitise, millise suuruseks on omavastutuse võrra
vähendatud jääkväärtus, kuid mitte rohkem kui kindlustussumma.

Ratta parandamine
33. Kui ratast saab parandada ja parandamine on odavam, kui jääkväärtus vastavalt punktis 32 toodud tabelile, maksab If
kindlustushüvitise, millise suuruseks on omavastutuse võrra vähendatud ratta parandamise kulu, kuid mitte rohkem kui
kindlustussumma.

Omavastutus mitme kindlustusjuhtumi korral
34. Kui ratas on hävinud või kahjustunud mitme kindlustusjuhtumi tagajärjel, kohaldatakse omavastutust iga kindlustusjuhtumi
kohta eraldi.
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