
Kus ma olen kindlustatud?
✔ Kindlustus kehtib kindlustuslepingus märgitud territooriumil

Millised on minu kohustused?
• Teie põhikohustus on tasuda kindlustusmakse
• Kindlustusandjat tuleb teavitada riskiasjaolude  muutumisest, näiteks sõiduki kasutusala muudatus, sõiduki dokumentide või võtmete kaotus,

nõutud turvaseadmete muudatus
• Täita tuleb kindlustuslepingus märgitud ohutusnõudeid, sh 

• liikluses tuleb järgida liiklusreegleid ja mõistlikult käituda
• sõidukit tuleb hooldada, kasutada ja hoida heaperemehelikult
• sõiduk ja selles asuv vara peavad olema hoitud viisil, et nende vargus on mõistlikult takistatud
• sõidukit ei tohi juhtida väsimus- ega haigusseisundis
• kasutada võib ainult tehniliselt korras sõidukit
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✔ Kindlustatud on poliisil märgitud sõiduk koos sellele 
sõiduki tootja või edasimüüja poolt paigaldatud 
tavalise lisavarustusega

✔ Kindlustada saab sõidukis viibivat reisijat, sõiduki 
uusväärtust, kasutusvõimaluse puudumist ja liisingu 
jääkväärtust

✔ Enamlevinud kindlustusjuhtumid on liiklusõnnetus, 
loodusõnnetus, tulekahju, vandalism, vargus, 
röövimine, muu äkiline ja ettenägematu sündmus (nt 
salongiklaaside kahju, loomale ja linnule otsasõit)

✔ Kindlustussumma võib olla määratud
✔ kokkuleppega, mille kohaselt kindlustussumma on 

võrdne kindlustatud  sõiduki vahetu 
kindlustusjuhtumieelse väärtusega või

✔ kindlustuslepingu sõlmimisel kokkulepitud 
numbrilise väärtusena või

✔ sõiduki uusväärtusega (sõiduki esmamüügihind) 
  või liisinglepingu liisingu jääkväärtusena

Mida kindlustatakse?
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✖ Kindlustatud ei ole 
✖ õigusaktide või ohutusnõuete vastaselt 

paigaldatud sõiduki seadmed, detailid, esemed 
ning osad (sh tootjatehase poolt lubatust 
suuremad veljed või madalamad rehvid)

✖ sõiduki osad, mis on sõiduki küljest ära võetud või
sõidukile paigaldamata

✖ sõiduki kütusepaagis olev kütus ega muud lisandid 
  (nt õlid, gaas, klaasipesu vedelik)

✖ sõidukid, mis ei ole registreeritud riiklikus 
liiklusregistris või mida ei tohi liikluses kasutada 

✖ sõidukis olevad reisijate asjad

Mida ei kindlustata?
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! Näiteks ei hüvitata:
! kahju osa, mis on tekkinud seoses ohutusnõuete 

täitmata jätmisega
! kahju, mis on tekkinud kliendi tahtlusest või raskest 

hooletusest
! omavastutuse osa tekkinud kahjust
! sõiduki puudulikust hooldusest või remondist 
   tekkinud kahju 

! kahju, mis on tekkinud sõiduki kasutamisel 
   tavalisest erinevates tingimustes, näiteks 
   võidusõidul või treeningul

! kahju, mis on tekkinud liiklemiseks sobimatus 
kohas, näiteks metsas, soos või vees 

! kahju, mis on tekkinud sõidukile või selle osadele 
selle tavapärasest kasutamisest ja kulumisest

! kahju, mis tekkis kinnitamata või ebapiisavalt 
kinnitatud pagasi või koorma liikumisest

! kahju, mille tekkimise põhjuseks oli ettenähtud 
kvaliteediga kütuse, jahutusvedeliku, 
määrdeainete puudulik hulk ja/või tsirkulatsioon

Kas kindlustuskaitsel on piiranguid?

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?
Sõidukikindlustus on auto, muu mootorsõiduki või haagise (edaspidi sõiduk) vabatahtlik kindlustus. Kindlustusjuhtumi korral hüvitatakse sõiduki kahjustumisest või 
hävinemisest tulenev kahju. Sõidukikindlustust nimetatakse veel näiteks kaskokindlustuseks, kaskoks ja autokindlustuseks.



Millal ja kuidas ma maksan?
Kindlustusmakse suurus ja tasumise tähtaeg on pakkumusel ja poliisil. Makseid on võimalik tasuda arve alusel ülekandega ning kontoris
maksekaardiga.
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Millal kindlustuskaitse algab ja lõppeb?
Kindlustuskaitse algab kindlustusperioodi alguskuupäeval. Kindlustuskaitse lõpeb kindlustusperioodi möödumisel.
Kindlustuskaitse võib lõppeda enne lepingus märgitud kindlustusperioodi lõppu. Näiteks võib kindlustusandja lepingu lõpetada, kui kindlustusmakse
on  tasumata.

•     Häirekeskust tuleb viivitamata teavitada, kui liiklusõnnetuses saab kannatada inimene
•     Kindlustusandjat tuleb liiklusõnnetusest viivitamata teavitada ja järgida tema juhiseid
•     Liiklusõnnetuses kahjustada saanud sõiduk ja muu vara tuleb säilitada õnnetuse järgses seisundis kindlustusandja juhisteni
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Kuidas saan kindlustuslepingu lõpetada?
Lepingu lõpetamiseks tuleb esitada sooviavaldus kindlustusandjale. Tavaliselt saab lepingu ennetähtaegselt lõpetada vaid kindlustusvõtja ja
kindlustusandja kokkuleppel.


