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.
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poliisile märgitud summaliselt.
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Kindlustussumma on märgitud poliisil.
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Kui kahju on tekitatud kindlustusvõtja poolt tahtlikult
on kindlustusandjal õigus keelduda kahju
hüvitamisest.

Kus ma olen kindlustatud?
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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 lepingu sõlmimisel teavitada kõigist Teile teada olevatest asjaoludest ning kindlustusandjale ei tohi esitada
valeandmeid.

— Kindlustuslepingu jooksul tuleb kindlustusandjat teavitada riskiasjaoludest ja nende muutumisest, näiteks sõiduki peamisest
—
—
—
—
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kasutusotstarbest.
Liikluses tuleb järgida liiklusreegleid ja mõistlikult käituda.
Sõidukijuht peab järgima sõiduki juhtimisega kaasnevaid ohutusnõudeid.
Kindlustusandjat tuleb õnnetusest viivitamata teavitada ja järgida tema juhiseid.
Kahjustada saanud sõiduk ja muu vara tuleb säilitada õnnetusjärgses seisundis kuni 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 kindlustusandjale. Tavaliselt saab lepingu ennetähtaegselt lõpetada vaid kindlustusvõtja
ja kindlustusandja kokkuleppel.

