Sõiduki garantiikindlustus
Kindlustustoote teabedokument
AS LHV Kindlustus, registreeritud Eesti Vabariigis
Teabedokumendis on toodud sõiduki garantiikindlustuse üldine ülevaade. See dokument ei sisalda kõiki kindlustushuvist ja
nõudmistest lähtuvaid kindlustuslepingu tingimusi. Terviklik teave, sealhulgas lepingueelne teave ja lepingu tingimused, on
esitatud teistes dokumentides, näiteks pakkumuses, sõiduki garantiikindlustuse tingimustes, poliisil ja sertifikaadil.

Mis liiki kindlustusega on tegemist?
Sõiduki garantiikindlustus on auto või muu mootorsõiduki vabatahtlik kindlustus. Kindlustusjuhtumi korral hüvitatakse sõiduki
tehniline rike, mille põhjuseks on tootmisdefekt mis ilmneb eseme tavapärase kasutamise käigus.

Mida kindlustatakse?

Mida ei kindlustata?

Kindlustatud on kindlustuslepingus (sh.
kindlustussertifikaadil) nimetatud sõiduk tootjatehase
komplektsuses.

Kindlustusandja ei kindlusta ega hüvita kahju, kui:

Kindlustuskaitse:
✓ Sõidukigarantii - kindlustatud eseme ootamatu ja
ettenägematu tehniline rike, mille põhjuseks on
tootmisdefekt mis ilmneb eseme tavapärase
kasutamise käigus ning mille osas ei kuulu kahju
hüvitamisele tootja poolt antud garantii (s.h.
laiendatud garantii) või müügigarantii alusel haagis
✓ Autoabiteenus - osutatakse esmast abi sõidu- ja
pakiautodele registrimassiga kuni 3500 kg ning
mootorratastele, kui ootamatu ja ettenägematu
sündmuse tagajärjel ei ole sõiduki kasutamine või
sõidu jätkamine võimalik
Kindlustussumma on kindlustatud sõiduki taassoetamisväärtus (turuhind Eestis vahetult enne
kindlustusjuhtumit)
Kindlustusjuhtumi korral ei maksa LHV kunagi rahalist
hüvitist vaid hüvitamise viisiks on kindlustatud eseme
taastamine (LHV poolt valitud teenuse osutaja kaudu)
või asendamine
Kindlustushüvitise suurus ühe kindlustusjuhtumi kohta
on piiratud kindlustussummaga.









kahjustatud ese ei kuulu kindlustamisele
sündmus ei ole käsitletav kindlustusjuhtumina
sündmus ei ole ootamatu ja ettenägematu
kahju, mis on välistatud tootjatehase garantii
tingimustes
kindlustuspoliisil kokkulepitud läbisõit on ületatud
kindlustusjuhtumi põhjustas mõni muu
kindlustustingimustes sätestatud välistus
sõidukile tekkis kahju välise mehhaanilise jõu
tagajärjel. Näiteks: liiklusavarii, kokkupõrge
mistahes objektiga, loodusõnnetus, vandalism jne.

Kas kindlustuskaitsel on piiranguid?
Kindlustuskaitse piirangud tulenevad tootest ja on
kirjeldatud tootetingimustes ja poliisil, näiteks ei hüvitata
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kahju osa, mis on tekkinud seoses ohutusnõuete ja
kindlustusvõtja kohustuste täitmata jätmisega.
Näiteks: sõiduki korrapärane mitte hooldamine
vastavalt tootja juhistele;
kahju, mis on tekkinud kliendi tahtlusest või raskest
hooletusest;
omavastutuse osa tekkinud kahjust;
sõiduki puudulikust hooldusest või remondist
tekkinud kahju. Näiteks: sõiduki remontimine tootja
poolt mitte volitatud remondiettevõttes;
hooldustarvikuid ja/või kiiresti kuluvaid osi: pidurite
ja siduri hõõrdkatted, puksid, veorihmad, pingutid,
hõõglambid/pirnid, filtrid, akud, kinnitusvahendid jne;
kahju, mis on tingitud pikaajalistest kahjuliku
toimega teguritest: kulumine, hallitus, korrosioon,
tahm, müra, valgus jne;
kahju, mis kuulub hüvitamisele kolmanda isiku poolt.
Näiteks: tootjatehase- või müüja garantiikindlustuse
alusel.

Kus ma olen kindlustatud?
✓

Kindlustuskaitse kehtib kindlustuspoliisil ja/või tootetingimustes märgitud territooriumil. Enamlevinud kindlustuskaitse
territoorium sõiduki garantiikindlustuse puhul on Euroopa geograafiline osa.

Millised on minu kohustused?
—
—
—

Tasu kindlustusmakseid poliisil märgitud tähtajaks ja summas.

—
—
—

Käita sõidukit hoolikalt ning vastavalt tootjatehase, liikluseeskirjas ja liiklusseaduses sätestatud juhistele ja/või piirangute

Loe põhjalikult kindlustuslepingut ja kindlustustingimusi
Teavita LHV-d riskiasjaoludest ja nende muutumisest, näiteks sõiduki peamisest kasutusotstarbest ja kasutusotstarbe
muutumisest
Teavita viivitamatult ja esimesel võimalusel kindlustusjuhtumi toimumisest
Kahjustada saanud sõiduk ja muu vara säilita õnnetusejärgses seisundis LHV juhisteni.

Millal ja kuidas ma maksan?
Tasu kindlustusmakse või selle osamaksed poliisil või sertifikaadil näidatud summas ja tähtajaks pangaülekandega arve alusel
või e-arve püsimakse lepingu alusel. Kui leping loetakse sõlmituks makse tasumisest, siis pakkumuses on märgitud aeg, mille
jooksul tuleb makse tasuda.

Millal kindlustuskaitse algab ja lõpeb?
Kindlustuskaitse algab ja kindlustusleping jõustub kindlustusperioodi alguskuupäeval. Kindlustuskaitse lõppeb
kindlustusperioodi möödumisel.
Kindlustuskaitse võib lõppeda enne lepingus märgitud kindlustusperioodi lõppu. Näiteks kokkulepitud läbisõidu ületamisel või
kui kindlustatud ese asendatakse kindlustusjuhtumi järgselt aga juhtudel, kus kindlustusandja soovib lepingu lõpetada, kui
kindlustusmakse on tasumata

Kuidas saan kindlustuslepingu lõpetada?
Kui oled kindlustuslepingu sõlminud sidevahendi abil, siis on sul õigus lepingust taganeda 14 päeva jooksul pärast selle
sõlmimist. Selleks esita LHV-le kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avaldus e-posti aadressile kindlustus@lhv.ee. Kui
sa taganed kindlustuslepingust, tagastab LHV sulle tasutud kindlustusmakse. Juhul kui LHV on andnud sulle kohese
kindlustuskaitse, siis sul taganemisõigust ei ole.
Kui oled kindlustuslepingu sõlminud kauemaks kui üheks aastaks, siis on sul õigus lepingust taganeda 14 päeva jooksul pärast
selle sõlmimist. Selleks esita LHV-le kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avaldus. Kui sa taganed kindlustuslepingust,
tagastab LHV sulle tasutud kindlustusmakse.
Poolte kokkuleppel võib kindlustuslepingu lõpetada enne kindlustusperioodi lõppu igal ajal. Selleks esita LHV-le e-posti
aadressile kindlustus@lhv.ee kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avaldus, milles on kirjas tasutud kindlustusmakse
tagasisaaja nimi ja arvelduskonto number. Kui sa ei ole avaldusele kindlustuslepingu lõppkuupäeva märkinud, lõpetab LHV
lepingu järgmisel päeval pärast avalduse kättetoimetamist.
Kui kindlustusleping lõpetatakse kindlustusperioodi kestel, siis tagastab LHV sulle tasutud kindlustusmakse osas, mis vastab
ajale, mil kindlustuskaitse ei kehtinud.
Lepingu lõpetamiseks tuleb esitada sooviavaldus kindlustusandjale.
Tavaliselt saab lepingu ennetähtaegselt lõpetada vaid kindlustusvõtja ja kindlustusandja kokkuleppel. Erakorraliselt saab
lepingu lõpetada mõjuval põhjusel. Näiteks, kui sõiduk varastati või kui lõppes leping, mille alusel kasutasite sõidukit.

