Sõidukikindlustus
Kindlustusteenuse teabedokument
AAS “BTA Baltic Insurance Company”
Teabedokumendis on sõidukikindlustuse 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?
Sõidukikindlustusega ehk vabatahtliku kindlustusega on kindlustatud sõiduki ootamatu ja ettenägematu kahjustumine alates lõhutud
aknaklaasist kuni sõiduki varguse või hävimiseni. Teisisõnu, kindlustusandja hüvitab kahjud mis tekivad sõidukile tahtmatult ja
ootamatult olenemata süüdlasest või õnnetuse toimumise kohast. Sageli sõidukikindlustuse kahjudeks on liiklusõnnetuse põhjustanud
juhi sõiduki vigastused, mis liikluskindlustuse alt ei ole hüvitatavad.

Mida kindlustatakse?




Sõidukikindlustusega on
vaatamata valitud paketile:

Mida ei kindlustata?
kindlustatud



Kindlustatud sõidukile tekkinud kahju
(tulekahju,
liiklusõnnetus,
loodusõnnetus, vandalism)



Autoabi

Lähtuvalt lepingu sõlmimisel valitud
kindlustus-võimalusest on kindlustatud
ka:


Asendussõiduki kindlustus



Sõiduki vargus



Sõiduki uusväärtus või liisingväärtus



Sõidukile paigaldatud lisavarustus



Pagasikindlustus



Õigusabikindlustus

Kindlustamisele ei kuulu sõidukile paigaldatud
võistlusteks või võidusõitudeks lisaseadmed või
õigusaktide
nõudeid
rikkudes
paigaldatud
seadmed ja detailid



Kas kindlustuskaitsel on piiranguid?
!

Kindlustuskaitse
piirangud
tulevad
sõidukikindlustuse tingimustest, näiteks ei hüvitata
Kahju mis toimus väljaspool ametlikku
liiklusteed.
! Kahju mis kuulub kõrvaldamisele garantii alusel
! kahju, mis on tekkinud sõiduki osalemisel
võistlusel, treening- või katsesõidul või
vastupidavussõidul
Kui kahju on tekitatud kindlustusvõtja poolt tahtlikult
kindlustusandjal on õigus keelduda kahju
hüvitamisest
!



Lisaks on võimalik kindlustada sõiduki ja
kaasreisija õnnetusjuhtumikindlustust

!



Kindlustusväärtus
on
kindlustushuvi
väärtus kindlustusjuhtumi toimumise ajal
juhul kui see ei ole poliisile märgitud
summaliselt.

!

Kindlustusandja ei hüvita kahju:
!
!

Kui kahju põhjustati tahtlikult omaniku või
vastutava kasutaja poolt
Kui kahju tekitaja juhtis sõidukit joobeseisundis

Kus ma olen kindlustatud?


Kindlustus kehtib poliisile märgitud territooriumil, mis võib olla valikuliselt Eesti; Balti riigid; Euroopa; Euroopa
koos SRÜ riikidega.

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
Sõidukijuht peab järgima ohutusnõudeid kaasnevaid sõiduki juhtimisega
Kindlustusandjat tuleb õnnetusest viivitamata teavitada ja järgida tema juhiseid
Kahjustada saanud sõiduk ja muu vara tuleb säilitada õnnetusjärgses seisundis kindlustusandja juhisteni
Sõiduki omaniku või vastutava kasutaja muutumisest tuleb kindlustusandjat kohe teavitada

Millal ja kuidas ma maksan?
Kindlustusmakse tuleb tasuda kindlustuslepingus märgitud tähtajaks. 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 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.
Automaatselt pikenev leping pikeneb järgmiseks kindlustusperioodiks, kui Te ei väljenda teistsugust tahet.

Kuidas saan kindlustuslepingu lõpetada?
Lepingu lõpetamiseks tuleb esitada sooviavaldus katkestused@bta.ee.
Tavaliselt saab lepingu ennetähtaegselt lõpetada vaid kindlustusvõtja ja kindlustusandja kokkuleppel.

