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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?
Ettevõtte varakindlustus on ettevõtte tegutsemiseks vajaliku vara kindlustus. Ettevõte võib kindlustada varakindlustusele lisaks vastutuskindlustust ja
ärikatkemisekindlustust. Ettevõtte varakindlustusega kindlustatakse nii hooneid kui ka vallasvara, samuti tootmisseadmeid ja toodangut. Ettevõtte
varakindlustus ei ole mõeldud korterite ja eramajade kindlustamiseks. Korterite ja eramajade kindlustamiseks on kodukindlustus. Iseliikuvate masinate
kindlustamiseks on masinakindlustus. Ettevõtte varakindlustuse kindlustusjuhtumi korral hüvitatakse eelkõige kindlustatud eseme kahjustumisest või
hävinemisest tulenev kahju.

Mida kindlustatakse?

Mida ei kindlustata?







Lähtuvalt lepingu sõlmimisel valitud kindlustusvõimalusest on kindlustatud:


poliisile märgitud hoone, hoone karp, hoone
reaalosa, remondiinvesteering või rajatis;



kontoritehnika, seadmed, kaubad, mööbel, muu
vallasvara, väikevahendid või tarkvara.

Erikokkuleppel saab kindlustada sularaha, vette
ehitatud rajatisi, väljaspool kindlustuskohta asuvat
vallasvara, kindlustusvõtja poolt hooldusesse või
remonti võetud vara.



Kindlustatud esemetega sagedasemad
kindlustusjuhtumid on tulekahju, pikselöök, plahvatus,
tulekustutussüsteemi rakendumine, õhusõiduki alla
kukkumine, varavastased teod, torustiku leke, torm või
rahe.



Kui kindlustusleping on sõlmitud pakett A
kindlustuskaitsega, on kaetud kõik eelnevas loetelus
nimetatud juhtumid, arvestades kindlustuslepingus
toodud piiranguid.



Kui kindlustusleping on sõlmitud komplekskindlustuse
kaitsega, on kindlustusjuhtumiks ka muu eelpool
loetlemata äkiline ja ettenägematu väline sündmus, mis
ei ole kindlustuslepingus välistatud.



Kui kindlustusleping on sõlmitud laiendatud
komplekskindlustuse kaitsega, on kindlustusjuhtumiks
ka äkilised ja ootamatud sisemised sündmused, mis ei
ole kindlustuslepingus välistatud.



Kindlustussumma on märgitud poliisil.

Kindlustatud ei ole:


joonised, projektid, andmekogud, arhivaalid,
väärtpaberid, tšekid, kinkekaardid, margid,
võlakirjad, haljastus, vesi, veekogud, maapinnas;



iseliikuvad registreeritavad või mitte
registreeritavad masinad.

Kas kindlustuskaitsel on piiranguid?
!

Näiteks ei hüvitata:
!

!

kahju, mille tekkimine ei olnud äkiline ega
ettenägematu;
!
kahju, mis on tekkinud seoses ohutusnõuete
täitmata jätmisega;
!
omavastutuse osa tekkinud kahjust;
!
pinnase või hoone vajumisest tingitud kahju;
!
seadmete kuluvate osade tööprotsessis
osalemisest tekkinud kulumise kahjustusi;
!
kahju, mis kuulub garantii alusel hüvitamisele;
!
kahjusid, mis on põhjustatud läbi hoone
konstruktsioonide voolanud veest;
!
hoolduseks vajaminevaid kulutusi.
Kui selles ei ole lepingut sõlmides eraldi kokku lepitud,
ei hüvitata näiteks:
!
!
!
!
!

üleujutuse kindlustusjuhtumi tagajärjel tekkinud
kahju;
jää ja lume raskusest põhjustatud kahju;
klaasikahjusid tavapärasest madalama
omavastutusega;
kulusid, mis on vajalikud majandustegevuse
jätkamiseks;
üüritulu kaotuse nõuet.

Kus ma olen kindlustatud?


Kindlustus kehtib poliisil märgitud aadressil või territooriumil.

Millised on minu kohustused?
—

Teie põhikohustus on tasuda kindlustusmakse.

—

Kindlustusandjat tuleb teavitada riskiasjaoludest ja nende muutumisest, näiteks tuleohutus- või valvesüsteemide kasutamise
muudatustest.

—
—
—

Kindlustatud eseme kasutamisest loobumisest.
Täita tuleb 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 lõppeb?
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 kindlustuslepingu lõpetada?
Lepingu lõpetamiseks tuleb esitada sooviavaldus kindlustusandjale. Tavaliselt saab lepingu ennetähtaegselt lõpetada vaid kindlustusvõtja
ja kindlustusandja kokkuleppel.

