
Teenuse pakkuja on If P&C Insurance AS.

Carglass® Kindlustus
just Sinu autole

Carglass Kindlustuse kohta saad lähemalt lugeda
carglass.ee/teenused/kindlustus/

Klaasikahju korral
helista 1720

Autoabi saamiseks 
helista

777 1211

 •   sõiduk ei kävitu
 •   autol on tehniline rike, sõiduk jääb seisma
 •   võti lukustub autosse
 •   kütus saab otsa
 •   rehv läheb katki
 •   rikke tõttu jääb reis pooleli
 •   autot peab avalikel teedel liivast või lumest  
    välja tõmbama

Klaasikahju korral
helista 1720

Autoabi saamiseks 

Klaasikahju korral

Carglass® 

Kindlustus
Autoabi+

Klaasikindlustus 

Klaasikahju korral
helista 1720

Autoabi saamiseks 
helista

777 1211



Kuidas osta Carglass® Kindlustust?
• Kindlustust saab sõlmida kõikides
  Carglass® esindustes üle Eesti

• Kindlustuse sõlmimiseks tuleb sõiduk
   esitada ülevaatuseks ja pildistamiseks

• Lisainfot võid alati küsida Carglass®

  lühinumbrilt 1720 või +372 614 2110

Mida teha kahju korral?
•  Klaasikahju korral pöördu otse Carglass®

    esindusse või helista lühinumbrile 1720
    (+372 614 2110) või kirjuta info@carglass.ee

•  Autoabi saamiseks helista Ifi 
    kindlustustelefonile +372 777 1211

Carglass® Kindlustus
 •  Sõidu- ja pakiautodele  
 •  Sõidukile vanuses 7 – 20 aastat
 •  Kehtib Euroopa riikides, v.a Venemaa, 
    Ukraina, Valgevene
 •  Klaasikindlustus kehtib ka Venemaa       
    Euroopa osas, täpsemalt loe 
    kindlustustingimustest

Carglass® Kindlustuse 
omavastutused:
 •  autoabi korral 0 €
 •  täkkeparanduse korral 0 €
 •  klaasivahetuse korral 25 €

 •   sõiduk ei kävitu
 •   autol on tehniline rike, sõiduk jääb seisma
 •   võti lukustub autosse
 •   kütus saab otsa
 •   rehv läheb katki
 •   rikke tõttu jääb reis pooleli
 •   autot peab avalikel teedel liivast või lumest  
    välja tõmbama

Carglass® Kindlustuse 
kindlustuskaitsed:

tuleb appi, kui näiteks:
•   sõiduk ei kävitu
•   sõiduk seiskub tehnilise rikke tõttu
•   süütevõti lukustub autosse
•   ootamatult lõpeb kütus (elekter)
•   rehv tühjeneb või puruneb
•   on ootamatud teeolud avalikel teedel 
    (sõidukit on vaja liivast, lumest välja tõmmata)

AUTOABI

KLAASIKINDLUSTUS        
•   Kindlustatud on KÕIK salongiklaasid, sh      
    esiklaas ja katuseluugi klaas
•   Klaasid on kindlustatud koos toonkilega, 
    kui see oli sõidukile paigaldatud

Kas teadsid, et enamik kaskokindlustuse 
juhtumitest on seotud autoabi teenuste  
ning autoklaaside kahjudega.

Carglass® Kindlustus
on mõistlik alternatiiv paljudele 

autoomanikele, kes ei soovi 
tavapärast kaskokindlustust sõlmida.


