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Teabedokumendis on sõiduki garantiikindlustuse üldine ülevaade. See ei kajasta Teie kindlustushuvist ja nõudmistest lähtuvaid kindlustuslepingu
tingimusi. Lepingu tingimused on muudes dokumentides, näiteks pakkumuses, kindlustustingimustes ja poliisil või kindlustussertifikaadil.

Mis liiki kindlustusega on tegemist?
Sõiduki garantiikindlustus on auto või muu mootorsõiduki kindlustus. Kindlustusjuhtumi korral hüvitatakse sõidukile tekkinud tehniline rike, mille
põhjuseks on tootmisdefekt.

Mida kindlustatakse?

Mida ei kindlustata?
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Kindlustatud
on
kindlustuslepingus
(sh
Kindlustussertifikaadil)
nimetatud
sõiduk
tootjatehase komplektsuses.
Kindlustusjuhutum on eseme ootamatu ja
ettenägematu tehniline rike, mille põhjuseks on
tootmisdefekt, mis ilmneb eseme tavapärase
kasutamise käigus ning mille osas ei kuulu kahju
hüvitamisele tootja poolt antud garantii (s.h.
laiendatud garantii) või müügigarantii alusel ja/või
kui vastav kahju hüvitamine pole välistatud
kindlustuslepingu tingimustes.
Täiendavalt võib kuuluda kindlustuskaitse hulka
Autoabi - võimaldatakse esmast abi juhul, kui
ootamatu ja/või ettenägematu sündmuse tagajärjel
ei ole sõiduki kasutamine või sõidu jätkamine
võimalik.
Sõidukigarantii kindlustusjuhtumi korral ei maksa
Kindlustusandja kunagi rahalist hüvitist vaid
hüvitamise viisiks on kindlustatud eseme taastamine
või asendamine.
Kindlustussumma
on
kindlustatud
eseme
taastamisväärtus või harilik turuhind.

Kindlustatud ei ole:


sõidukile välise mehhaanilise jõu tagajärjel
tekkinud
kahjud.
Näiteks:
liiklusavarii,
kokkupõrge mistahes objektiga, loodusõnnetus,
vandalism jne;



sõiduki
tootjatehase
välistatud sõidukiosad;



kindlustatud eseme kasutamise võimaluse
puudumisest, sh toote remondiperioodil
asendustoote
kasutamisega
seonduvatest
kulutustest või ebamugavustest;



sõidukis olevad inimesed ega nende asjad.

garantiitingimustes

Kas kindlustuskaitsel on piiranguid?
!

Kindlustuskaitse piirangud tulenevad vastavalt
tootest ja on kirjeldatud tootetingimustes ja poliisil.
Näiteks ei hüvitata:
!

kahju osa, mis on tekkinud seoses ohutusnõuete
ja
kindlustusvõtja
kohustuste
täitmata
jätmisega. Näiteks: sõiduki korrapärane mitte
hooldamine vastavalt tootja juhistele;

!

kahju, mis on tekkinud kliendi tahtlusest või
raskest hooletusest;

!

omavastutuse osa tekkinud kahjust;

!

sõiduki puudulikust hooldusest või remondist
tekkinud kahju. Näiteks: sõiduki remontimine
tootja poolt mitte volitatud remondiettevõttes;

!

kahju, mis on tekkinud kõrge kulumisastmega
detailidele. Näiteks: puksid, filtrid, harjad,
rehvid, hõõglambid/pirnid, värvkate, klaasid,
rattalaagrid, amordid ja vedrustus;

!

kahju, mis on tekkinud pikaajalistest kahjuliku
toimega teguritest. Näiteks: kulumine, hallitus,
korrosioon, niiskus, tolm, müra, valgus;

!

kahju, mis kuulub hüvitamisele kolmanda isiku
poolt. Näiteks: tootjatehase- või müüja
garantiikindlustuse alusel.

Kus ma olen kindlustatud?
✓

Kindlustus kehtib kindlustuslepingus märgitud territooriumil ja ajal. Kui kindlustuslepingus ei ole kindlustusterritooriumi
märgitud, on kindlustuskohaks Euroopa geograafiline osa.

Millised on minu kohustused?
—
—
—

Teie põhikohustus on tasuda kindlustusmakse.
Kindlustusandjat tuleb teavitada riskiasjaoludest ja nende muutumisest, näiteks sõiduki peamisest kasutusotstarbest.
Täita tuleb kindlustuslepingus märgitud ohutusnõudeid, sh

— käitama sõidukit vastavalt tootjatehase, sätestatud juhistele ja/või piirangutele.
— sõidukit tuleb hooldada, kasutada ja hoida heaperemehelikult.
—

Kindlustusjuhtumi korral tuleb kindlustusandjat sellest viivitamatult teavitada ja järgida kindlustusandja juhiseid ning pöörduda
koheselt sõiduki tootjatehase poolt tunnustatud margiesinduse poole.

—

Esitama vigastatud sõiduki või selle jäänused kindlustusandjale ülevaatamiseks kindlustusjuhtumi järgses seisundis. Sõidukit ei tohi
ilma eelneva kindlustusandja nõusolekuta asuda taastama või utiliseerima.

Millal ja kuidas ma maksan?
Kindlustusmakse suurus ja tasumise tähtaeg on märgitud Kindlustussertifikaadil. Tavaliselt tasutakse makse pangaülekandega arve alusel.

Millal kindlustuskaitse algab ja lõppeb?
Kindlustuskaitse algab kindlustusperioodi alguskuupäeval. Kindlustuskaitse lõpeb kindlustuslepingus märgitud ajal või kokkulepitud
läbisõidu ületamisel või kui kindlustatud ese asendatakse kindlustusjuhtumi järgselt. Kindlustuskaitse võib lõppeda enne lepingus
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.

