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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?
Väikelaevakindlustus on Eestis registrisse kantud väikelaevade vabatahtlik kindlustus. Kindlustus sisaldab samuti väikelaeva omaniku või valdaja
vastutuskindlustust.

Mida kindlustatakse?

Mida ei kindlustata?



Kindlustatud on Eesti Vabariigi registrisse kantud
väikelaev koos tema oluliste osadega nagu:



Ei kindlustata, kui väikelaev, selle varustus või
meeskond ei ole merekõlbulik



kere, taglas, mastid, purjed, mootor(id);





raadio- ja elektroonikaseadmed, kui nad asuvad
laevas;

Ei kindlustata väikelaeva mittesihipärast kasutamist või
kui:


väikelaev on renditud kolmandatele isikutele;

laeva kasutusega liituvad seadmed ja varustus,
ellingud, ellingu katted ja treiler.



väikelaeva kasutatakse töövahendina tulu
saamiseks, kui selles ei ole eelnevalt kokku lepitud;

Väikelaevakindlustuse kindlustusjuhtumiteks võivad
olla:



väikelaevaga osaletakse kosest laskumisel;



väikelaevaga osaletakse mootorpaatide võistlustel
või treeningutel.








laevaavarii;



torm;



vargus ja vandalism;



tulekahju;



kahju tekkimine transpordil või ellingul.

Kindlustuskaitse täpne kirjeldus on toodud
kindlustuspoliisil sõltuvalt valitud kindlustuspaketist.



Väikelaeva vastutuskindlustus hüvitab laeva omaniku
või valdaja poolt väikelaeva kasutuse läbi kolmandale
isikule tekitatud kahju.



Väikelaeva kindlustussumma ja vastutuskindlustuse
hüvitislimiit on märgitud poliisil.



Kindlustusvõtjal on igas kahjujuhtumis omavastutus
mille suurus on samuti märgitud poliisil.



Kas kindlustuskaitsel on piiranguid?
!

!

Kus ma olen kindlustatud?


Väikelaevakindlustus kehtib Eestis ja Eesti laevatatavatel siseveekogudel.



Väikelaevakindlustus kehtib ka Läänemerel ning selle lahtedes.

Millised on minu kohustused?
—

Kindlustusvõtja põhikohustus on tasuda kindlustusmakse.

Kindlustusega ei ole kaetud poid, kütte- ja määrdeained,
muu riietus kui tormi-, kalastus- ja sukeldusvahendid,
söögid, joogid, veesuusad jms.

Kindlustus ei hüvita kahju, kui see tuleneb:
!

kindlustatud isiku tahtlikust tegevusest või raskest
hooletusest;

!

pikaajalisest protsessist nagu veest, lumest, jääst ja
jäätumisest, veetaimedest jms;

!

väikelaeva ümberminekust, kui see ei ole
põhjustatud laevaavariist või tormist;

!

ebakvaliteetsest kütusest või puudulikust õli ja
jahutusvedeliku ringlusest;

!

väikelaeva kasutuse võimatusest seoses toimunud
kahjujuhtumiga.

Väikelaeva vastutuskindlustuse alusel ei hüvitata näiteks:
!

kahju, mis tekib kindlustatule endale;

!

kahju, mis tekib ametikohustuste täitmisel,
äritegevusel või palgatööl;

!

kahju, mis tekib väikelaeva järel veetavale isikule;

!

kahju, mis tekib pikaajalistest protsessidest;

!

kahju, mis on põhjustatud trahvidest või muudest
sarnastest juhtumitest.

—

Enne kindlustuslepingu sõlmimist tuleb esitada kindlustusandja 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 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.

