Liikluskindlustus
Kindlustustoote teabedokument
Compensa Vienna Insurance Group, ADB Eesti filiaal
Teabedokumendis on liikluskindlustuse üldine ülevaade. See ei kajasta Teie kindlustushuvist ja nõudmistest lähtuvaid kindlustuslepingu tingimusi.
Lepingu tingimused on muudes dokumentides, näiteks pakkumuses, kindlustustingimustes ja poliisil.

Mis liiki kindlustusega on tegemist?
Kohustusliku liikluskindlustusega on kindlustatud sõiduki valdaja vastutus kolmandale isikule sõidukiga tekitatud kahju eest. Teisisõnu, kindlustusandja
hüvitab kahju põhjustaja asemel kannatanule sõidukiga tekitatud kahju. Lepingu tingimused tulenevad enamjaolt liikluskindlustuse seadusest.

Mida kindlustatakse?

Mida ei kindlustata?

Kindlustatud on

Poliisile märgitud sõiduk ei ole kindlustatud. Selleks
tuleb sõlmida vabatahtlik sõidukikindlustuse leping

vastutus poliisil märgitud sõidukiga
kindlustusjuhtumi läbi tekitatud kahju eest

Kindlustusandja hüvitab kannatanule kahju, kuid esitab
kahju tekitajale tagasinõude, näiteks

kahju põhjustanud sõidukijuhi ravikulu
raviasutuses

kui kahju põhjustati tahtlikult

Enamlevinud kindlustusjuhtum on liiklusõnnetus
Kindlustussumma Eestis toimunud kindlustusjuhtumi
kohta on asjakahju korral 1 200 000 eurot ja
isikukahju korral 5 600 000 eurot

kui kahju tekitaja juhtis sõidukit joobeseisundis

Kas kindlustuskaitsel on piiranguid?
!

Kindlustuskaitse piirangud tulevad liikluskindlustuse
seadusest, näiteks ei hüvitata
!

õnnetuses kahjustada saanud auto remontimise
ajaks renditud asendusauto kulu

!

raha või kunstiteoste hävimisest tulenevat kahju

!

endale tekitatud kahju

Kus ma olen kindlustatud?
Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriikides, Šveitsi Konföderatsioonis ja rohelisel kaardil märgitud muudes riikides

Millised on minu kohustused?
—
—
—
—
—
—

Teie põhikohustus on tasuda kindlustusmakse
Kindlustusandjat tuleb teavitada riskiasjaoludest ja nende muutumisest, näiteks sõiduki peamisest kasutusotstarbest
Liikluses tuleb järgida liiklusreegleid ja mõistlikult käituda
Kindlustusandjat tuleb liiklusõnnetusest viivitamata teavitada ja järgida tema juhiseid
Liiklusõnnetuses kahjustada saanud sõiduk ja muu vara tuleb säilitada õnnetusejärgses seisundis kindlustusandja juhisteni
Sõiduki omaniku või vastutava kasutaja muutumisest tuleb kindlustusandjat kohe teavitada

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 ja kindlustusleping jõustub kindlustusperioodi alguskuupäeval. Kindlustuskaitse lõppeb kindlustusperioodi
möödumisel.
Kindlustuskaitse võib lõppeda enne lepingus märgitud kindlustusperioodi lõppu. Näiteks võib kindlustusandja lepingu lõpetada, kui
kindlustusmakse on tasumata. Kindlustusleping lõppeb automaatselt, kui sõiduk kustutatakse liiklusregistrist.
Automaatselt pikenev leping pikeneb järgmiseks kindlustusperioodiks, kui Te ei väljenda teistsugust tahet hiljemalt kaks tööpäeva enne
kindlustusperioodi lõppu ega sõlmi lepingut teise kindlustusandjaga.

Kuidas saan lepingu lõpetada?
Lepingu lõpetamiseks tuleb esitada sooviavaldus kindlustusandjale.
Tavaliselt saab lepingu ennetähtaegselt lõpetada vaid kindlustusvõtja ja kindlustusandja kokkuleppel. Erakorraliselt saab lepingu lõpetada
mõjuval põhjusel. Näiteks, kui sõiduk varastati või kui lõppes leping, mille alusel Te kasutasite sõidukit.

