
AB “Lietuvos draudimas” Eesti filiaal
Reg. kood: 12831829, KMKR: EE 101788098
PZU on AB “Lietuvos draudimas” Eesti filiaali kaubamärk Eestis. AB “Lietuvos draudimas” on Leedu kahjukindlustusselts, mis kuulub rahvusvahelisse PZU kontserni. 

Käesolevat dokumenti kohaldatakse UAB DK „PZU Lietuva“ Eesti filiaali 
(edaspidi PZU) sõlmitud kindlustuslepingute suhtes, milles on valitud 
seadmerikke kindlustuskaitse. Siin reguleerimata küsimustes juhindu- 
vad kindlustuslepingu pooled varakindlustuse üldtingimustest, võlaõi- 
gusseadusest ja muudest õigusaktidest.

1. Kindlustatud ese

1.1.  Kindlustatud ese on kindlustuslepingus märgitud vara. Selleks   
   võivad olla:
1.1.1. elektrooniline seade (sh kontori- ja arvutitehnika, maamõõdu-,   
   audio-video-, foto-, heli- ja ülekandetehnika, andmetöötlus-,   
   -salvestus- ja -edastusseadmed, meditsiini- ja laboritehnika,   
   navigatsiooni-, signalisatsiooni- ja valgustusseadmed, mõõte- ja   
   kontrolliseadmed, telefonisüsteem jms), samuti elektroonilises   
   seadmes kasutatav tarkvaraprogramm või operatsioonisüsteem   
   ning väline andmekandja (sh CD, DVD, diskett, kassett, mag-   
   netlint ja -ketas, USB pulk jms); kindlustatud eseme häireteta   
   töö tagamiseks kasutatav abiseade (sh ventilatsiooniseade,   
   konditsioneer, varuenergiaallikad, UPS).
1.1.2. tööstus- ja tootmisseade (s.h energia- ja soojatootmis- ning   
   muundamisseadmed, transpordi- ja tõstesüsteemid, mahutid,   
   kompressorid, pumbad, muud erinevate tööstus- ja tootmisha-   
   rude masinad ja seadmed).
1.1.3. arvutitehnika ja -programmid, mis on tootmisprotsessi ja/või   
   selles kasutatava tootmisliini lahutamatuks osaks.
1.2. Kindlustatav ese peab olema tehniliselt korras, täielikult paigal-   
   datud ja kokkupandud vastavalt valmistajapoolsetele ettekirju-   
   tustele, läbinud edukalt proovikäitamise ning valmis ekspluatat-   
   siooniks; kindlustatud eset elektrienergiaga varustav elektrijuht-   
   mestik on paigaldatud ja selle korrasolek vastab elektriohutuse   
   nõuetele ning on varustatud välgukaitsesüsteemide või liigpin-   
   gepiirikutega.
1.3. Kindlustatav ese võib olla statsionaarne, mobiilne või portatiiv-   
   ne.
1.4. Käesolevate kindlustustingimuste kontekstis ei ole kindlustatud   
   esemeks:
1.4.1. ehitus- või töömasin, ülekandeliinid ja -mastid, mobiiltelefonid   
   (sh iPod, iPad, iPhone, tahvelarvuti jms), raudteeveerem;
1.4.2. hoonesisesed elektri-, gaasi-, kütte-, veevarustus-, kanalisat-   
   siooni-, ventilatsiooni-, jahutus- ja tulekustutussüsteemid, side-   
   ja signalisatsioonisüsteemid, liftid ja eskalaatorid ning muud   
   hoone funktsiooni täiendavad ning hoone lahutamatuks osaks   
   olevad statsionaarselt paigaldatud ehitustarindid (eelnimetatud   
   hoone osadele on võimalik kohaldada varakindlustuse koguriski   
   kaitset);
1.4.3. elektrooniline seade, mille vanus ületab poliisi väljastamise het-   
   kel 10 aastat;
1.4.4. tööstus- ja tootmisseade, mille vanus ületab poliisi väljastamise   
   hetkel 15 aastat.

2. Kindlustusjuhtum

2.1.  Kindlustusjuhtum on kindlustusvõtja ja kindlustatud isiku suhtes   
   ootamatu ja ettenägematu sündmus, mille käigus saab kindlus-   
   tatud ese kindlustuskohas kindlustuskaitse kehtivuse ajal kah-   
   justada või hävib. Kindlustusjuhtumi asetleidmisel tekib kindlus-   
   tusandjal kahju hüvitamise kohustus.
2.2. Seadmerikkekindlustuse puhul hüvitatakse kindlustatud eseme-   
   le tekkinud kahju, mille põhjuseks võib olla:
2.2.1. lühis, üle- ja alapinge või induktsioon, pikselöögi siirdeprotses-   
   sist tingitud elektromagnetiline võnkumine, muud elektrilised   
   põhjused;
2.2.2. ülerõhk;
2.2.3. sisemine elektriline või mehaaniline rike;
2.2.4. operaatori ebapiisav kutseoskus või ettevaatamatus kindlusta-   
   tud eseme käsitsemisel;

2.2.5. kindlustatud eseme ebakvaliteetne valmistusmaterjal, tehnoloo-   
   giline viga või kindlustatud eseme installimise või paigaldamise   
   viga (v.a kahju, mille peab hüvitama seadme tootja, edasimüü-   
   ja, importija, paigaldaja või hooldusfirma garantii alusel);
2.2.6. lekkiv vedelik või gaas ning sellest tingitud niiskus ja korrodee-   
   rumine;
2.2.7. kontroll-, kaitse- ja mõõteseadmete rikked;
2.2.8. purunemine tsentrifugaaljõu mõjul, vee või muu vedeliku puu-   
   dumine katlates ja surveseadmetes, võõrkehade sattumine   
   kindlustatud esemesse;
2.2.9. muu ootamatu ja ettenägematu sündmus, mida ei ole määrat-   
   letud punktis 2.3.
2.3. Seadmerikkekindlustuse puhul ei hüvitata:
2.3.1. varakindlustuse üldtingimuste punktides 3.3., 3.4., 3.5., 3.6.,   
   3.7., 3.8., 3.9, 5.3 ja 6 nimetatud kahjusid ega kulusid;
2.3.2. kahju, mille põhjuseks on vigane või rikutud (tarkvara) prog-   
   ramm, operatsioonisüsteem või selle töö, väär programmee-   
   rimine, teabe (andmete või operatsioonisüsteemi) kustutamine   
   (s.h tahtmatu kustutamine), arvutiviirus, magnetvälja mõjul   
   andmete kahjustada saamine või kaotsiminek;
2.3.3. kahju, mille põhjuseks on kindlustatud eseme töö funktsionaal-   
   sed häired (interneti- või satelliitühenduse puudumine, andme-   
   te ja/või tarkvara mitteühilduvus, muud kindlustatud eseme   
   taaskäivitamist vajavad põhjused jms), v.a juhul, kui need on   
   tekkinud kindlustusjuhtumi tagajärjel;
2.3.4. kahju, mille põhjuseks on välise andmekandja kulumine, vana-   
   nemine või markeerimine;
2.3.5. kahju, mille põhjuseks on enne kindlustuslepingu sõlmimist   
   kindlustusvõtjale teada olnud kindlustatud eseme defekt, sise-   
   mine viga või varjatud puudus;
2.3.6. kahju, mille põhjuseks on kindlustatud eseme (sh välise and-   
   mekandja) igapäevasest käitamisest ja kasutamisest tingitud   
   kulum - füüsiline kulumine ja vananemine, kavitatsioon,   
   korrosioon, katlakivi teke; tavapärastest ilmastikutingimustest   
   tulenev kulumine ja kahjustada saamine jms;
2.3.7. kahju, mille põhjuseks on väline esteetiline pisiviga, mis ei mõ-   
   juta kindlustatud eseme tööd (kriimustused, mõlgid jms);
2.3.8. kindlustatud eseme korralise hoolduse, justeerimise ja tehnilise   
   kontrolli kulusid, samuti selle käigus väljavahetatava seadmeosa   
   ja detaili maksumust;
2.3.9. kahju, mille põhjuseks on korraline ja etteteatatud katkestus või   
   häire vee-, gaasi-, auru- ja elektrivarustuses ja/ või muu ener-   
   giaallika töös; 
2.3.10.kahju, mille põhjuseks on kindlustatud eseme töö tootja sätes-   
   tatust kõrgemal koormusel ja muus ekstreemses olukorras,   
   kindlustatud eseme testimisel ja proovikäitamisel tekkinud kah-   
   ju;
2.3.11.kahju, mille eest vastutab kolmas isik lepingu või seaduse alu-   
   sel, sh garantii andjana;
2.3.12.otsest kahju kindlustatud eseme lühikese kasutuseaga, kõrge   
   amortisatsiooninormiga ning pidevat väljavahetamist vajavale   
   kuluosale või kindlustatud eseme tööks vajalikule materjalile   
   (näit. elektripirn, lamp, stants, valuvorm, puuri-, lõike- või   
   saetera, matriits, šabloon, silinder, klupp, purusti, vasar, lihvke-   
   tas, põletiots, klapp, ventiil, tihend, kaitsmed, lint, voolik, har-   
   jad, vaier, tross, rehv, köis, rihm, toru, kett, traadist, kummist,   
   tekstiilist, plastmassist, klaasist, keraamikast või portselanist   
   seadmeosa, kangas, sõel, filter, määrdeõli, kütus, jahutusve-   
   delik, puhastus- ja määrdeaine, katalüsaator, kemikaal, töös-   
   tuslike ahjude ja katelde tule- ja/või korrosioonikindel materjal   
   ja/või tellisvooderdus jms). Ülalloetletud seadmeosale põhjus-   
   tatud kahju hüvitatakse vaid juhul, kui see on kahjustunud või   
   hävinenud läbi kindlustatud eseme muule (käesolevas punktis   
   mitteloetletud) osale toimunud kindlustusjuhtumi. 

Seadmerikkekindlustus 
Seadmerikkekindlustuse lisatingimused V350/2011
Kehtivad alates 01.01.2011

3. Mobiilsete ja portatiivsete kindlustatud esemete puhul 
kehtivad eritingimused

3.1.    Erinevalt varakindlustuse üldtingimustest laiendatakse mobiilse-   
   te ja portatiivsete kindlustatud esemete kindlustuskohta.   
   Selleks on Euroopa Liidu liikmesriikide, Norra Kuningriigi ja   
   Šveitsi Konföderatsiooni territoorium.
3.2. Kindlustusjuhtumiks on ka kindlustatud eseme kahjustada saa-   
   mine seda vedava sõiduki sattumisel liiklusõnnetusse. Kindlus-   
   tusjuhtum ei ole kahju, mis tekib kindlustatud eseme kasutami-   
   sel õhu- või veesõidukitel või nendega vedamisel, samuti kasu-   
   tamisel maa-alustel töödel. Kindlustusjuhtumiks ei ole kindlus-   
   tatud eseme varastamine ja/või murdvargus kindlustatud eset   
   vedanud sõidukist.
3.3. Väljaspool kindlustuslepingus kindlaksmääratud kindlustuskohta   
   kindlustatud eseme murdvargusest tingitud kahju hüvitatakse   
   vaid juhul, kui:
3.3.1. hoiukohtades on tagatud töökorras ja töövälisel ajal sisselülita-   
   tud automaatse valvesignalisatsiooni olemasolu (vastavalt va-   
   rakindlustuse üldtingimuste V100/2011 § 11 esitatud nõuetele)   
   või on neis hoiukohtades korraldatud füüsiline valve kindlusta-   
   tud esemete hoiustamise ajal, eeldusel, et valvuri kohuseid täit-   
   va isiku ja kindlustusvõtja vahel on sõlmitud kehtiv leping, mil-   
   les on fikseeritud valvuri töökohustused ja tegutsemisjuhised   
   kahjujuhtumi korral);
3.3.2. viibimisel hotellides või muudes majutuskohtades on kindlustus-   
   võtja esindaja kohustatud hotellitoast lahkudes (juhul, kui   
   kindlustatav ese hoiustatakse hotellitoas ning kindlustatud ese-   
   me või esemete grupi kindlustussumma kokku ületab 15 000   
   eurot) selle paigutama kas hotellitoa seifi või andma selle hotel-   
   li administraatori valve alla. 



Seadmerikkekindlustuse lisatingimused V350/2011
Kehtivad alates 01.01.2011
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2.3.3. kahju, mille põhjuseks on kindlustatud eseme töö funktsionaal-   
   sed häired (interneti- või satelliitühenduse puudumine, andme-   
   te ja/või tarkvara mitteühilduvus, muud kindlustatud eseme   
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   kindlustusvõtjale teada olnud kindlustatud eseme defekt, sise-   
   mine viga või varjatud puudus;
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   tud automaatse valvesignalisatsiooni olemasolu (vastavalt va-   
   rakindlustuse üldtingimuste V100/2011 § 11 esitatud nõuetele)   
   või on neis hoiukohtades korraldatud füüsiline valve kindlusta-   
   tud esemete hoiustamise ajal, eeldusel, et valvuri kohuseid täit-   
   va isiku ja kindlustusvõtja vahel on sõlmitud kehtiv leping, mil-   
   les on fikseeritud valvuri töökohustused ja tegutsemisjuhised   
   kahjujuhtumi korral);
3.3.2. viibimisel hotellides või muudes majutuskohtades on kindlustus-   
   võtja esindaja kohustatud hotellitoast lahkudes (juhul, kui   
   kindlustatav ese hoiustatakse hotellitoas ning kindlustatud ese-   
   me või esemete grupi kindlustussumma kokku ületab 15 000   
   eurot) selle paigutama kas hotellitoa seifi või andma selle hotel-   
   li administraatori valve alla. 


