PRILLIKINDLUSTUS
KINDLUSTUSTOOTE TEABEDOKUMENT
Äriühing: If P&C Insurance AS

Toode: Pro Optika prillikindlustus

Käesolev teabeleht annab lühiülevaate kindlustuskaitse olemusest ning ulatusest. Dokument ei ole siduv personaalne kindlustuspakkumine.
Täpsema info saamiseks tutvuge palun kindlustuslepingu ja kindlustustingimustega Iﬁ kodulehel.

Mis liiki kindlustusega on tegemist?

Prillikindlustusega kindlustatakse Pro Optikast ostetud nägemis- ja päikeseprille ning prilliraame. Kindlustuskaitse täpsem sisu ja ulatus on
kirjeldatud alljärgnevalt.

Mida kindlustatakse?

Mida ei kindlustata?

Kindlustatud on kindlustuslepingus märgitud:

Kindlustatud ei ole:

nägemisprillid

mujalt kui Pro Optikast ostetud prillid või prilliraamid

päikeseprillid

kasutatud prillid või prilliraamid

prilliraamid

Kindlustus ei hüvita, kui:
sündmus ei vasta kindlustusjuhtumi tunnustele;

Kindlustusjuhtum on:
kindlustatud prillide või prilliraamide ootamatu
ja äkiline hävimine või kahjustumine, mis ei ole
kindlustuslepinguga välistatud
NÄIDE:
Ootamatu juhtum on, kui nägemisprillid
läksid kukkudes katki.

kahju ei ole tingitud kindlustusjuhtumist;
kahju ei tekkinud äkiliselt ja ettenägematult;
prillid kadusid, varastati või rööviti;
kahju kuulub hüvitamisele garantii alusel või
hüvitatakse teise kindlustusseltsi poolt või mis on
Iﬁ poolt teise kindlustuslepingu alusel juba
hüvitatud;
kindlustusjuhtumi põhjustas mõni muu
kindlustuslepingus või -tingimustes sätestatud
välistus.
Kas kindlustuskaitsel on piiranguid?
Kindlustuskaitse ei laiene prillide või prilliraamide
loomulikule kulumisele ega prillide või raamide
kriimustamisele, kui kriimud ei takista nägemist
või prillide või raamide kasutamist.

Kus ma olen kindlustatud?
Kindlustus kehtib kogu maailmas.
Millised on minu kohustused?
Lugeda põhjalikult kindlustuslepingut ja kindlustustingimusi.
Hoida oma prille heaperemehelikult ja hoolikalt.
Teavitada viivitamatult Pro Optikat (Iﬁ kindlustusagenti) kindlustusjuhtumi tekkimisest ja esitada kahjuavaldus.
Millal ja kuidas ma maksan?
Kindlustusmakse tasutakse Pro Optikale prillide või raamide kättesaamisel või Pro Optika e-poes.
Kindlustuse eest saab tasuda vastavalt kindlustusagendi poolt pakutud maksevõimalustele.
Millal kindlustuskaitse algab ja lõpeb?
Kindlustuskaitse algab ja lõpeb kindlustuslepingus märgitud kuupäevadel. Kui prillid või raamid antakse kindlustusvõtjale üle Pro Optika kaupluses, hakkab kindlustus kehtima prillide või raamide kindlustusvõtjale üleandmise hetkel.
Kui prillid või raamid saadetakse kindlustusvõtjale postiga, hakkab kindlustus kehtima hetkel, mil Pro Optika annab
need üle postiettevõttele.
Kuidas ma saan lepingu lõpetada?
Kindlustuslepingu saab lõpetada seaduses või kindlustuslepingus toodud juhtudel.
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