SÕIDUKIKINDLUSTUSE OMAVASTUTUSE
KINDLUSTUS
Kindlustustoote teabedokument
Kindlustusandja: Collinson Insurance Europe Limited
Litsentseeritud ja reguleeritud Malta Financial Services Authority poolt.
Käesolev dokument on vaid lühikokkuvõte sõiduki omavastutuskindlustuse kindlustuskaitsest. Täielik
omavastutuskindlustuse tingimused on kättesaadavad veebilehel www.ovk.ee.

Mis liiki kindlustusega on tegemist?
Sõidukikindlustuse omavastutuse kindlustuse („omavastutuskindlustus“) eesmärk on hüvitada omavastutus, mis jääb
kindlustusvõtja kanda, kui talle makstakse hüvitist sõidukikindlustuse lepingu alusel.

Mida kindlustatakse?
Omavastuse kindlustuskaitse toimib
omavastutusele,
mille
eest
on
kindlustusvõtja vastutav tingimusel, et
sõidukikindlustuse
kindlustus-andja
kinnitab kindlustusjuhtumi toimumist
ning
kindlustusvõtja
esitab
sõidukindlustuse kindlustusandja kahju
hüvitamise otsuse, mille järgi jääb
omavastutus tema kanda.
Kindlustuskaitse
kehtib
üksnes
olukorras,
kus
sõidukikindlustuse
lepingu alusel hüvitatav kahju ületab
sõidukikindlustuslepinguga ettenähtud
omavastutust
ja
sõidukikindlustuse
kindlustusandja
poolt
on
kindlustusvõtjale omavastutust ületav
kahju hüvitatud.
Maksimaalne
väljamaksusumma
omavastutuskindlustuse
kindlustussumma, mis on märgitud
kindlustuspoliisile.
Kindlustussumma
väheneb kindlustusperioodi jooksul
väljamakstud kindlustushüvitiste võrra.
Kui kogu kindlustussumma ulatuses on
kindlustusandja
poolt
väljamaksed
tehtud,
siis
loetakse
käesolev
kindlustusleping automaatselt lõppenuks
ning kindlustusvõtja vastutab edaspidi
mistahes omavastutuse kandmise või
maksmise
eest
ise,
olenemata
sõidukikindlustuse lepingu kehtivusest.

Mida ei kindlustata?
Sõidukikindlustuse lepingu alusel tekkinud
misiganes kahjunõue, mis ei tekkinud
kindlustusvõtja süül
Sõidukikindlustuse
lepingu
alusel
mittehüvitatav
kahjunõue
või
kui
sõidukikindlustuse lepingu alusel hüvitatav
kahjunõue
ei
ületa
sõidukikindlustuslepinguga
ettenähtud
omavastutust
Misiganes kahjunõue, mis ilmneb ooteajal

Kahjunõue,
mille
hüvitamisest
on
sõidukindlustuse kindlustusandja keeldunud
kahjunõue, mis on seotud klaasi(de)
parandamise või asendamisega

kahjunõue, mis on seotud sõiduki rikke,
sealhulgas tehnilise rikke või ebaõige
tankimisega

Kas kindlustuskaitsel on piiranguid?
Omavastutuse kindlustusleping kehtib kindlustusperioodi lõpuni või kindlustussumma
väljamaksmiseni, olenevalt sellest, milline tingimus saabub esimesena
Sinu sõidukikindlustuse leping peab olema tõendatav ja kehtiv
Sõidukikindlustuse omavastutuse kindlustusleping kehtib vaid siis kui Sa oled Eesti alaline
elanik
Sinul kui kindlustusvõtjal ja nimeliselt määratletud sõidukijuhtidel peab kindlustuskaitse
kehtimiseks olema kehtiv Euroopa Liidu juhiluba või rahvusvaheline juhiluba, mis ei tohi olla
esmane juhiluba või piiratud juhtimisõigusega juhiluba
Kui Sa esitad omavastutuse kindlustuslepingu alusel kahjunõude, mis on mistahes viisil
vale või petturlik, on leping tühine ja kahjunõude hüvitamist ei toimu

Kus Sa oled kindlustatud?
Omavastutuse kindlustuskaitse kehtib seal kus kehtib sõidukindlustuse kindlustuskaitse

Millised on Sinu kohustused?
•
•
•

Esitama omavastutuskindlustuse kindlustuslepingu sõlmimisel kõik vajalikud andmed
Tagama, et sülmimisel esitatud andmed on õiged ja kehtivad
Teavitama andmete muutusest koheselt omavastutuskindlustuse lepingut vahendanud maaklerit

Millal ja kuidas Sa saad tasuda kindlustusmakse(id)?
Kindlustusmakse suurus on märgitud sertifikaadil ja tasumise tähtaeg on arvel. Makse tasutakse pangaülekandega
arve alusel. Kui kindlustusmakset tähtaegselt ei tasuta, siis kindlustuskaitset ei ole.

Millal kindlustuskaitse algab ja millal lõpeb?
Eeldusel, et kindlustusmakse on tähtaegselt tasutud, algab kindlustuskaitse sertifikaadil märgitud algusajal.
Kindlustuskaitse lõppeb kindlustusperioodi möödumisel, samuti loetakse kindlustusleping automaatselt
lõppenuks kui kogu kindlustussumma ulatuses on kindlustusandja poolt väljamaksed tehtud.

Kuidas Sa saad lepingu lõpetada?
Sul on õigus taganeda kindlustuslepingust 14 päeva jooksul peale kindlustuslepingu sõlmimist

