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Teabedokumendis on sõidukikindlustuse üldine ülevaade. Teabedokument ei kajasta teie kindlustushuvist ja nõudmistest lähtuvaid kindlustus-
lepingu tingimusi. Lepingu tingimused on muudes dokumentides, näiteks pakkumuses, kindlustustingimustes ja poliisil.  

Mis liiki kindlustusega on tegemist?
Sõidukikindlustus on auto, muu mootorsõiduki või haagise vabatahtlik kindlustus. Sõidukikindlustuse eesmärk on pakkuda kindlustuskaitset Eestis 
registreeritud sõidukite kahjustumisest või hävimisest tuleneva kahju hüvitamiseks. Sõidukikindlustust nimetatakse veel näiteks kaskokindlustuseks. 

  Mida kindlustatakse? 

   Kindlustatud on poliisil märgitud sõiduk koos esmamüügil 
paigaldatud tavalise lisavarustusega.

   Sõiduki kindlustusväärtuseks on sõiduki turuväärtus või 
kindlustuslepingu sõlmimisel kokku lepitud summa.

   Täiskaskokindlustusega hüvitatakse kahju, mille on sõidukile  
põhjustanud:

   tuli, plahvatus
   loodusõnnetus, rahe
   vandalism
   mehhaaniline jõud
   vargus, röövimine

   Poliisil märgitud lisavarustuse kindlustussumma ulatuses on  
kindlustatud:

   turvahäll või -tool, katuseboks, katuseraamid, jalgrattaraam. 
See kehtib juhul, kui sõidu- või pakiauto on tavakasutuses

   valuveljed, audio-videosüsteemid, tõstukid, külmutusseadmed 
jms.

Pagasikindlustus
   hüvitab kindlustusvõtja ja kaassõitjate isiklikud tarbeesemed 

kindlustussumma ulatuses.

Vahetushaagise kindlustus
   Hüvitatakse kahju, mis on tekitatud sõiduki külge haagitud 

haagisele.

 Uusväärtuskindlustus
   hüvitab sõiduki esimesele omanikule (liisingu puhul vastutavale 

kasutajale) tekitatud kahju sõiduki esmamüügihinna ulatuses 
kuni sõiduki läbisõiduni 30 000 km või kuni ühe aasta jooksul. 
Kehtib tavakasutuses oleva sõidu- või pakiauto kohta.

   Loetletud kindlustuskaitsed on valitavad.

Asendusauto
   antakse kindlustusjuhtumi järel kuni 21 päevaks maksimaalselt 

kolmel korral kindlustusaasta jooksul. Kehtib tavakasutuses 
oleva sõidu- või pakiauto kohta.

Autoabi 
   annab ööpäevaringset abi kindlustatud sõidukiga toimunud 

ootamatute juhtumite korral. Kehtib tavakasutuses olevatele 
sõidu- ja pakiautodele ning mootorratastele.

   Kokku lepitud kindlustuskaitsed ja kindlustussummad märgitakse 
poliisile.

  Kas kindlustuskaitsel on piiranguid? 
Ei hüvitata kahju:

    mis on tekkinud kliendi tahtlusest või raskest 
hooletusest

    kui sõiduki juht oli kindlustusjuhtumi toimumise ajal  
alkoholijoobes, narkootikumide või psühhotroopsete 
ainete mõju all

    kui sõidukijuhil puudus vastava kategooria sõiduki 
juhtimise õigus

    mis on tekkinud sõiduki kasutamisest väljaspool 
kindlustusterritooriumi

    mis on tekkinud sõiduki kulumise, roostetamise,  
nõuetevastase ümberehitamise, puuduliku või vale 
hoolduse tõttu

    mille on sõiduki sõitjateruumile tekitanud lemmikloomad
    kui sõiduk on osalenud võistlusel või treeningul, sõitnud 

liiklemiseks sobimatutes tingimustes (metsas, vees vms)
    mis on tekitatud sõiduki varguse käigus (ja vargusest ei 

ole politseile teatatud) või sõiduki konfiskeerimisel
    mis on põhjustatud sõjast, terrorismist, siserahutustest, 

streigist
    mis on põhjustatud vale mootorikütuse kasutamisest.

    Kindlustus ei hüvita ka tavapärase hoolduse ja remondi ku-
lusid ega varuosade kiirendatud kohaletoimetamise kulusid.

    Loetletud on tähtsamad kindlustuskaitse piirangud. 
Täielik loetelu on toodud kindlustustingimustes.

  Mida ei kindlustata? 
Kindlustatud ei ole:  

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

   sõiduki kütusepaagis olev kütus ja kütuselisandid
   sõidukis olevad inimesed ja nende asjad 

(v.a pagasikindlustuse puhul)
   lisavarustus, mis ületab lisavarustuse kindlustussummat
   sõiduki ebaseaduslik ümberehitus, sh mootorituuning.

   Loetletud on tähtsamad juhtumid, mida ei kindlustata. Täielik 
loetelu on toodud kindlustustingimustes.
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  Millal kindlustuskaitse algab ja lõpeb?
• Kindlustuskaitse algab pärast kindlustuslepingu sõlmimist, poliisil toodud kuupäeval.
• Kindlustuskaitse lõpeb pärast kindlustusperioodi lõppu, kui kindlustuslepingut ei ole pikendatud  järgmiseks perioodiks. Kindlustuskaitse

võib lõppeda ka enne kindlustusperioodi lõppu, kui leping lõpeb või lõpetatakse enne seda. Näiteks võib kindlustusandja lepingu lõpetada,
kui kindlustuse järgmakse jääb vaatamata meeldetuletustele tasumata.

  Kuidas saan kindlustuslepingu lõpetada?
• Kindlustuslepingut saab lõpetada kindlustusobjekti võõrandamise või kindlustushuvi lõppemise korral, pärast kindlustusjuhtumi toimumist

ning poolte kokkuleppel.
• Lepingu lõpetamiseks tuleb esitada vastav sooviavaldus kindlustusandjale.
• Tähtajatu kindlustuslepingu lõpetamise soovist tuleb teatada enne kindlustusperioodi lõppu.
• Kindlustuslepingu lõpetamise kord ja etteteatamise tähtajad on toodud kindlustustingimustes.

  Millised on minu kohustused? 
• Esitada kindlustuslepingu sõlmimiseks õige info
• Tasuda kindlustusmakse ja selgitada sõiduki kasutajatele lepingu olemust.
• Käituda lepingu kehtivuse ajal mõistlikult, et hoida ära kahju tekkimist.
• Teatada , kui sõiduki omanik või vastutav kasutaja muutub.
• Kindlustusjuhtumi korral teha kõik endast olenev, et hoida ära kahju suurenemist.

€€   Millal ja kuidas ma maksan?
• Kindlustusmakse tuleb tasuda kindlustuspoliisil näidatud summas ja tähtajaks.
• Kui kindlustuslepingus on kokku lepitud makse tasumine osade kaupa, tuleb osamaksed tasuda poliisil näidatud summas ja tähtajaks.

  Kus ma olen kindlustatud? 
Sõidukikindlustus kehtib kindlustuslepingus märgitud territooriumil.
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