KLAASIKINDLUSTUS JA AUTOABI KINDLUSTUS
KINDLUSTUSTOOTE TEABEDOKUMENT
Äriühing: If P&C Insurance AS

Toode: Carglass Kindlustus

Käesolev dokument on lepingueelne teave kindlustustoote kohta ja annab lühiülevaate kindlustuskaitse olemusest ning ulatusest. Dokument
ei ole siduv personaalne kindlustuspakkumine. Täpsema info saamiseks tutvuge palun kindlustuslepingu ja kindlustustingimustega kodulehel
carglass.ee

Mis liiki kindlustusega on tegemist?
Carglass Kindlustusega kindlustatakse klaasikindlustuse ning autoabi kindlustusjuhtumid.

Mida kindlustatakse?

Mida ei kindlustata?

Kindlustatud on sõidu- ja pakiautode:

Kindlustatud ei ole:

kõik salongiklaasid, sh esiklaasi ja katuseluugi
klaasis koos toonkilega, kui see on paigaldatud

klaasikindlustuse juhtumite korral:
kile, millele on kantud sõnum või kujutis, näiteks logo
või reklaam

autoabi juhtumid

klaaskatused
kaamerad, navigatsiooniseadmed ja tarvikud, mis on
kinnitatud klaasi külge
autoabi juhtumite korral:
kulutused sõiduki tarvikute, varuosade, asendusvõtmete või pultide, kütuse, õli või muude vedelike
soetamiseks
telefonikulud, parkimistasusid ning takso või muu
transpordivahendi kasutamise kulu
Kindlustus ei hüvita kui:
kindlustusjuhtumi põhjustasid aegamööda toimuvad
protsessid, näiteks kulumine või roostetamine
autoabivajaduse tekkimine oli ettenähtav, näiteks
klient tellib korduvalt käivitusabi vaatamata sellele,
et teda on eelnevalt teavitatud aku vahetamise
vajadusest
juhtum ei ole äkiline ega ettenägematu
kindlustusjuhtumi põhjustas mõni muu kindlustuslepingus või kindlustustingimustes sätestatud välistus

Kas kindlustuskaitsel on piiranguid?
Kindlustussumma on salongiklaasi asendamise
maksumus uue samaväärse klaasiga (klaasikindlustuses), või autoabi teenuse maksumus (autoabi
kindlustuses).
Kahju hüvitamisel arvestatakse kahjusummast maha
omavastutus vastavalt poliisil märgitule.
Ei hüvitata kahju seda osa, mis on tekkinud seoses
ohutusnõuete täitmata jätmisega
Ei hüvitata kahju, mis on tekkinud sõiduki kasutamisel
tavalisest erinevates tingimustes näiteks võidusõidul
või treeningul.
Ei hüvitata kahju, mis tekkis liiklemisel ilma
juhtimisõiguseta.
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Ei hüvitata kahju, mis tekkis joobes juhtimise tõttu.

Kus ma olen kindlustatud?
Kindlustuskaitse kehtib kindlustuslepingus märgitud territooriumil.
Sõltumata kindlustuse kehtivuspiirkonnast ei kehti autoabi Venemaal, Ukrainas ja Valgevenes.

Millised on minu kohustused?
Lugeda põhjalikult kindlustuslepingut ja kindlustustingimusi.
Teatada viivitamatult kindlustusriski suurenemisest või kindlustusobjekti võõrandamisest.
Teatada andmete (sh kindlustusobjekti) muutumisest.
Täita kindlustustingimustes sätestatud ohutusnõudeid.
Teatada viivitamatult kindlustusjuhtumi tekkimisest.

Millal ja kuidas ma maksan?
Kindlustusmakse suurus ja tasumise kord märgitakse kindlustuslepingus ja/või kindlustustingimustes. Kindlustuse eest saab
tasuda pangaülekande või pangakaardiga.

Millal kindlustuskaitse algab ja lõpeb?
Kindlustuskaitse algab kindlustuslepingus märgitud kuupäeval eeldusel, et on tasutud esimene kindlustusmakse.
Kindlustuskaitse lõpeb kindlustuslepingus märgitud kuupäeval.

Kuidas ma saan lepingu lõpetada?
Kindlustuslepingu saab lõpetada seaduses või kindlustuslepingus toodud juhtudel.
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Kindlustuslepingu lõpetamiseks tuleb pöörduda kindlustusandja poole posti (sh e-posti) teel või tehes vastava sooviavalduse
e-büroos või telefoni teel.

