Liikluskindlustus
Kindlustusteenuse teabedokument
AB „Lietuvos draudimas“ Eesti filiaal
Teabedokumendis on liikluskindlustuse üldine ülevaade . See ei ka jasta teie kindlus tushuvis t ja nõudmistes t lähtuvaid ki ndlus tuslepingutingimusi.
Need on muudes dokumentides, näiteks pakkumuses, kindlustustingimustes ja poliisil.

Mis liiki kindlustusega on tegemist?
Kohus tusliku liikluskindlus tusega on kindl usta tud sõiduki valda ja vas tutus kolmandale isikule sõiduki ga tekita tud kahju ees t. Teisisõnu, kindlus tusandja
hüvi ta b kahju põhjustaja asemel kannatanule sõidukiga tekitatud kahju. Lepingu tingimused tulenevad enamjaolt l iikluskindlustuse seadusest.

Mida kindlustatakse?

Mida ei kindlustata?





Ki ndlustatud on





va s tutus poliisil märgitud s õidukiga
ki ndlustusjuhtumi läbi tekitatud kahju eest



 ka hju põhjustanud sõidukijuhi ra vikulu ra viasutuses
Ena mlevinud kindlustusjuhtum on l iiklusõnnetus
Ki ndlustussumma Eestis toimunud kindlustusjuhtumi
kohta on asjakahju korral 1 200 000 eurot ja isikukahju
korra l 5 600 000 eurot

Pol i isile märgitud s õiduk ei ole kindlustatud. Selleks
tul eb s õlmida va batahtlik s õidukikindlustuse l eping
Ki ndlustusandja hüvitab kannatanule kahju, kuid esitab
ka hju tekitajale tagasinõude, näiteks


kui kahju põhjustati ta htlikult



kui kahju tekitaja juhtis sõidukit joobes

Kas kindlustuskaitsel on piiranguid?
!

Kindlustuskaitse pii rangud tulevad liikluskindlustuse
s eadusest, näiteks ei hüvitata
!

õnnetuses kahjustada saanud a uto remontimise
a ja ks renditud a sendusauto kulu

!

ra ha või kunstiteoste hävimisest tulenevat kahju

!

endale tekitatud kahju

Kus ma olen kindlustatud?


Euroopa Ma janduspiirkonna l epinguriikides ja rohelisel kaardil märgitud muudes riikides

Millised on minu kohustused?
—

Ki ndlustusvõtja põhikohustus on tasuda kindlustusmakse

—

Ki ndlustusandjat tuleb teavitada riskiasjaoludest ja nende muutumisest, näiteks sõiduki peamisest kasutusotstarbest

—
—

Li i kluses tuleb järgida liiklusreegleid ja käituda mõistlikult

—

Li i klusõnnetuses kahjustada saanud s õiduk ja muu va ra tuleb säilitada õnnetusejärgses seisundis kindlustusand ja juhisteni

—

Sõi duki omaniku või vastutava kasutaja muutumisest tuleb kindlustusandjat kohe teavitada

Ki ndlustusandjat tuleb l iiklusõnnetusest vi ivitamata teavi tada ja järgida tema juhiseid

Millal ja kuidas ma maksan?
Ki ndlustusmakse suurus ja ta sumise tähtaeg on poliisil. Ta valiselt tasutakse makse pangaülekandega a rve alusel.
Kui l eping loetakse s õlmituks makse tasumisest, siis pakkumuses on märgitud aeg, mille jooksul tuleb makse tasuda.

Millal kindlustuskaitse algab ja lõppeb?
Ki ndlustuskaitse algab ja kindlustusleping jõustub kindlustusperioodi alguskuupäeval. Ki ndlustuskaitse lõppeb kindlustusperioodi
möödumisel.
Ki ndlustuskaitse võib lõppeda enne l epingus märgitud kindlustusperioodi l õppu. Näiteks võib kindlustusandja lepingu lõpetada, kui
ki ndlustusmakse on tasumata. Kindlustusleping lõppeb a utomaatselt, kui s õiduk kustutatakse liiklusregistrist.
Automa atselt pikenev l eping pikeneb jä rgmiseks kindlustusperioodiks, kui te ei vä ljenda teistsugust ta het hiljemalt kaks tööpäeva enne
ki ndlustusperioodi lõppu ega s õlmi l epingut teise kindlustusandjaga.

Kuidas saan kindlustuslepingu lõpetada?
Lepi ngu l õpetamiseks tuleb esitada s ooviavaldus kindlustusandjale.
Ta va liselt saab lepingu enne tähtaega lõpetada vaid kindlustusvõtja ja kindlustusandja kokkuleppel. Era korraliselt s aab lepingu l õpetada
mõjuva l põhjusel. Näiteks kui sõiduk va rastati või kui lõppes leping, mille alusel te sõidukit kasutasite.

