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Teabedokumendis on üldine ülevaade kindlustusteenuse kohta. Teabedokument ei kajasta sõlmitava lepingu eripärasid. Terviklik teave sõlmitava 

kindlustuslepingu kohta on teistes dokumentides, näiteks pakkumuses, kindlustustingimustes ja poliisil.  

Mis liiki kindlustusega on tegemist? 
Masinakindlustus on masina või masina külge käiva seadme (edaspidi masin) vabatahtlik kindlustus. Kindlustusjuhtumi korral hüvitatakse masina või 

seadme kahjustumisest või hävinemisest tulenev kahju.  

 Mida kindlustatakse?  
 

Mida ei kindlustata? 

 Kindlustatud ese on poliisile märgitud kindlustusvõtja 

seaduslikus valduses ja kasutuses olev masin. 

 Koos masinaga on ilma alakindlustuse mõju 

arvestamata kindlustatud kokku kuni 5 000 euro 

ulatuses erinevateks tööoperatsioonideks kasutatavad 

tööorganid (nt sahk, kopp, esilaadur, lisarattad), lisa-

seadmed (nt automaatjuhtimissüsteemid) ja haake-

seadmed, millel ei ole kandvat ratast. Erand: välja 

arvatud niidukid. 

 Kui  tööorganil  või  haakeseadmel  on  kandev  ratas  

(näiteks  haagis,  külvi-  või  koristusmasin, press või 

niiduk) või kui soovitakse kindlustuskaitset üle 5 000 

euro maksvale tööorganile, lisaseadmele või haake-

seadmele (välja arvatud niiduk),  tuleb  see  eraldi  

kindlustada  ning  selle  kohta peab olema tehtud 

märge poliisile. 

 Masinakindlustuse kindlustusjuhtumiteks võivad olla: 

 ootamatu ja äkiline väline sündmus, 

 ootamatu ja äkiline sisemine sündmus (juhul kui 

vastav lisakaitse on valitud), 

 liiklusõnnetus, 

 loodusõnnetus, 

 tulekahju, 

 vandalism, vargus või rööv. 

 Kindlustuskaitse täpne kirjeldus on toodud kindlustus-

poliisil, sõltuvalt valitud kindlustuskaitse variandist: 

osakasko, masinakasko, laiendatud masinakasko. 

 Kindlustusjuhtum on kindlustatud eseme 

kahjustumine, hävimine või kadumine 

kindlustusperioodil kindlustusriski realiseerumise tõttu 

kindlustuslepingus sätestatud tingimustel ja ulatuses, 

arvestades tingimustes nimetatud kindlustusjuhtumi 

välistusi. 

 Kindlustussumma on määratud kas täisväärtuse või 

fikseeritud väärtuse alusel. 

 Täisväärtuses kindlustamisel kindlustussumma 

rahalist väärtust poliisile ei märgita. Kindlustus-

summa on kindlustatud eseme turuväärtus. 

 Fikseeritud väärtuses kindlustamisel on maksi-

maalseks hüvitiseks kindlustatud eseme turu-

väärtus, kuid mitte enam kui poliisil märgitud 

kindlustussumma. 

 Kindlustusvõtjal on igas kahjujuhtumis omavastutus, 

mille suurus on märgitud poliisil. 

 Kindlustatud ei ole: 

 erinevad paigal püsivad masinad, näiteks 

tornkraana ja tootmisseadmed; 

 veoauto platvormil olevad masinad nagu 

autokraanad, betoonipumbad ja puurmasinad, 

mis osalevad palju ka liikluses; 

 veo- ja sõiduauto haagised; 

 ATV-d, mootorsaanid, mootorrattad ja mopeedid. 

 
  

 Kas kindlustuskaitsel on piiranguid? 

! Näiteks ei hüvitata: 

! kahju osa, mis on tekkinud seoses ohutusnõuete 

täitmata jätmisega; 

! kahju, mis on tekkinud kliendi tahtlusest või 

raskest hooletusest; 

! kahju, mis on põhjustatud kindlustatud eseme 

ebaõigest kasutamisest; 

! omavastutuse osa tekkinud kahjust; 

! tingimustes käsitletud üldiseid piiranguid, näiteks 

tavapärasest kulumisest, roostetamisest, 

sööbimisest, oksüdeerumisest, materjali 

väsimisest või muust sarnasest pikaajalisest 

protsessist tekkinud kahju või kulutusi. 

 



 Kus ma olen kindlustatud? 

 Kindlustus kehtib poliisil märgitud kindlustusterritooriumil. 

 Kindlustuskaitse kehtib kindlustatud eseme eesmärgipärase kasutamise, transpordi (sh peale- ja mahalaadimine), nõuetekohase 

hoiustamise ning remondi- ja hooldustööde ajal. 

 Ilma eraldi märketa poliisil ei kehti kindlustuskaitse, kui kindlustatud ese asub või töötab: laeval, praamil, pontoonil või muul 

ujuvvahendil; maa-aluses kaevanduses või tunnelis. 

 

 Millised on minu kohustused? 

— Kindlustusvõtja põhikohustus on tasuda kindlustusmakse. 

— Enne kindlustuslepingu sõlmimist tuleb esitada kindlustusandja poolt küsitud andmed. Esitatud teave peab olema täielik ja õige.  

— Kui esitatud andmed muutuvad peale kindlustuslepingu sõlmimist, siis tuleb sellest kindlustusandjat teavitada. 

— Kindlustuslepingu kehtivuse ajal tuleb mõistlikult käituda, et kindlustusjuhtumit ära hoida. 

— Tuleb täita kindlustuslepingus märgitud ohutusnõudeid. 

— Kindlustusandjat tuleb kindlustusjuhtumist viivitamata teavitada ja järgida tema juhiseid. 

 

 Millal ja kuidas ma maksan? 

Kindlustusmakse suurus ja tasumise tähtaeg on poliisil. Tavaliselt tasutakse makse pangaülekandega arve alusel. 

Kui leping loetakse sõlmituks makse tasumisest, siis pakkumuses on märgitud aeg, mille jooksul tuleb makse tasuda.  

 

 Millal kindlustuskaitse algab ja lõpeb? 

Kindlustuskaitse algab kindlustusperioodi alguskuupäeval. Kindlustuskaitse lõpeb kindlustusperioodi möödumisel. 

Kindlustuskaitse võib lõppeda enne poliisil märgitud kindlustusperioodi lõppu. Näiteks võib kindlustusandja lepingu lõpetada, kui 

kindlustusmakse on  tasumata. 

 

 Kuidas saan lepingu lõpetada? 

Lepingu lõpetamiseks tuleb esitada sooviavaldus kindlustusandjale. Tavaliselt saab lepingu ennetähtaegselt lõpetada vaid kindlustusvõtja 

ja kindlustusandja kokkuleppel. 

 


