Apple seadmete kindlustus
Kindlustusteenuse teabedokument
Salva Kindlustuse AS
Teabedokumendis on Apple seadmete kindlustuse üldine ülevaade. See ei kajasta Teie kindlustushuvist ja nõudmistest lähtuvaid kindlustuslepingu
tingimusi. Lepingu tingimused on muudes dokumentides, näiteks pakkumuses, kindlustustingimustes ja poliisil.

Mis liiki kindlustusega on tegemist?
Apple seademete kindlustus on arvuti, sülearvuti, tahvelarvuti, telefoni või muu sarnase väikeseadme kindlustus. Kallimaid eriseadmeid nagu näiteks
meditsiinitehnika ei kindlustata tavaliselt Apple seadmete kindlustusega, vaid ettevõttekindlustusega. Kindlustusjuhtumi korral hüvitatakse eelkõige
väikeseadme kahjustumisest või hävinemisest tulenev kahju.

Mida kindlustatakse?

Mida ei kindlustata?

✓



Lähtuvalt lepingu sõlmimisel valitud kindlustusvõimalusest on kindlustatud
✓

✓

✓
✓

✓

poliisile märgitud väikelektroonika ese (arvuti,
sülearvuti, tahvelarvuti, fotoaparaat, videokaamera
vms) ja selle lisad

Kindlustusleping sõlmitakse koguriskikindlustusena,
mille kindlustusjuhtumiks on eseme ettenägematu ja
ootamatu kahjustumine, hävimine, vargus või
röövimine mistahes asjaoludel, mida ei ole
kindlustuslepingu tingimustega välistatud
Kasutatud väikeseadme kindlustusväärtus võrdub tema
hariliku hinnaga

Kindlustatud ei ole


hooldusega seotud kulutused ning tehnilise
hoolduse käigus asendatud kindlustatud eseme osi



kaudsed kulutusi, näiteks kolmandate isikute
nõuded kindlustusvõtja vastu
saamata jäänud tulu
trahve




Kas kindlustuskaitsel on piiranguid?
!

Uue väikeseadme kindlustusväärtus võrdub tema
esmamüügihinnaga ja püsib muutumatuna kahe aasta
jooksul.
Telefonide kindlustusväärtus võrdub tema
esmamüügihinnaga ja püsib muutumatuna 5 kuud.
Alates 6. kuust kuni 12 kuu vanuseni langeb
kindlustusväärtus 3 protsendipunkti võrra kuus. Alates
13. kuust kuni kindlustusperioodi lõpuni langeb
kindlustusväärtus 4 protsendipunkti võrra kuus.

Näiteks ei hüvitata
!

kahju, mille tekkimine ei olnud äkiline ega
ettenägematu

!

omavastutuse osa tekkinud kahjust

!

eseme kadumist

!

telefonide vargust

!

eseme esteetilist vigastust või kriimustust

!

enne
kindlustuskaitse
kahjustust

!

kulumisest, korrosioonist vms tekkinud kahju

!

eseme otstarbevälisest kasutamisest tekkinud kahju

!

eseme testimisest tekkinud kahju

!
!

kahju, mille eest vastutab seadme tootja või hankija

seadmesse salvestatud andmed ja programmid

Kus ma olen kindlustatud?
Kindlustus kehtib kogu maailmas.

Millised on minu kohustused?
—
—

Teie põhikohustus on tasuda kindlustusmakse
Täita tuleb kindlustuslepingus märgitud ohutusnõudeid, sh

— Seadet tuleb hoida selliselt, et kolmandatel isikutel puudub sellele vaba ja lihtsustatud juurdepääs
— Seadet ei tohi jätta sõidukis nähtavale kohale
—

eksisteerinud

Kui selles ei ole lepingut sõlmides eraldi kokku lepitud,
ei ole kindlustatud:
!

✓

algust

Kindlustusandjat tuleb kindlustusjuhtumist viivitamata teavitada ja järgida tema juhiseid

Millal ja kuidas ma maksan?
Kindlustusmakse suurus ja tasumise tähtaeg on poliisil. Tavaliselt tasutakse makse pangaülekandega arve alusel.
Kui leping loetakse sõlmituks makse tasumisest, siis pakkumuses on märgitud aeg, mille jooksul tuleb makse tasuda.

Millal kindlustuskaitse algab ja lõppeb?
Kindlustuskaitse algab kindlustusperioodi alguskuupäeval. Kindlustuskaitse lõpeb kindlustusperioodi möödumisel.
Kindlustuskaitse võib lõppeda enne poliisil märgitud kindlustusperioodi lõppu. Näiteks võib kindlustusandja lepingu lõpetada, kui
kindlustusmakse on tasumata ning telefonidel ja kelladel peale teist kahjujuhtumit.

Kuidas saan kindlustuslepingu lõpetada?
Lepingu lõpetamiseks tuleb esitada sooviavaldus kindlustusandjale. Tavaliselt saab lepingu ennetähtaegselt lõpetada vaid kindlustusvõtja
ja kindlustusandja kokkuleppel.

