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 Käesolevaid Salva Kindlustuse AS-i Apple seadmete 
kindlustuse tingimusi kohaldatakse koos Salva Kindlustuse 
AS kindlustuse üldtingimustega KÜ-03. 

 KINDLUSTUSLEPINGU SÕLMIMINE JA LEPINGU 
TÜÜPTINGIMUSED 

1.  Kindlustusvõtja avaldab soovi sõlmida kindlustusleping 
tema poolt ostetavale varale. Seejärel lisab kindlustus-
andja või tema esindaja kindlustusobjekti ostuarvele 
kindlustusmakse. Arvele kindlustusmakse lisamisega 
loetakse kindlustusleping sõlmituks. Kindlustuskaitse 
kehtib arvel märgitud tingimustel alates arve tasumisest.   

2.  Kui Kindlustusvõtja ei tasu kindlustusmakset või kindlus-
tusmakse esimest osamakset, siis loetakse, et Kindlustus-
võtja ei soovinud kindlustuslepingut nimetatud tingimustel 
sõlmida ning kindlustusleping ei jõustunud. Jõustumata 
kindlustuslepingu alusel kindlustuskaitset ei teki. 

KINDLUSTUSOBJEKT 

3.  Kindlustusobjektiks on ostuarvel või selle osadel nimeta-
tud eelnevalt töökorda seadistatud seade ja tema lisa. 

KINDLUSTUSJUHTUM  

4.  Kindlustusjuhtumiks on kindlustusobjekti ettenägematu ja 
ootamatu kahjustumine, hävimine või kadumine kindlus-
tuskaitse kehtimise mis tahes kindlustusriski realiseeru-
misel, mida ei ole eraldi välistatud.  

VÄLISTATUD KINDLUSTUSRISKID  

5.  Kindlustusjuhtumiks ei ole kahjustumine, hävimine või 
kadumine, mille on põhjustanud: 

5.1  kahjustus, mis eksisteeris enne käesoleva kindlustuslepin-
gu kehtivuse algust - sõltumata sellest, kas Kindlustusvõtja 
või seadme õiguspärane kasutaja teadis seda või mitte;  

5.2 pidevalt mõjuv ekspluatatsioonifaktor (näiteks kulumine, 
korrosioon) ja riknemine mittekasutamise või normaalse 
ilmastikutingimuse tagajärjel; 

5.3  kindlustusobjekti testimine, otstarbeväline kasutamine või 
lubamatu muudatus;  

5.4  kaotsiminek; 

5.5  vargus sõidukist, v.a juhul, kui kindlustusobjekt oli varguse 
hetkel sõiduki pagasiruumis;  

5.6  esteetiline vigastus: kriimustus, värvi muutus, plekid, 
rebendid ja muu selline, mis ei takista kasutamist.  

KINDLUSTUSVÄÄRTUS JA KINDLUSTUSSUMMA 

6.  Kindlustusväärtus on kindlustusobjekti harilik hind. 

7.  Uue seadme kindlustusväärtus võrdub tema esmamüügi-
hinnaga ja püsib muutumatuna kahe aasta jooksul. 

8.  Kindlustussumma on rahasumma, mis on Kindlustusandja 
poolseks maksimaalseks väljamaksesummaks. Kindlustus-
summa on võrdne seadme ostuarve järgse hinnaga. 

9.  Kindlustussumma ei vähene väljamakstud kindlustushüvi-
tise võrra kindlustusperioodi jooksul (v.a täishäving). Kind-
lustusobjekt loetakse täishävinenuks, kui selle taastamis-
remont pole tehniliselt või majanduslikult põhjendatud. 

OMAVASTUTUS 

10.  Omavastutus on kindlustuslepinguga määratud rahasum-
ma, mille võrra vähendatakse Kindlustusandja täitmise 
kohustust. 

11. Juhul, kui kindlustusjuhtumi korral kahjustuvad sama 
kindlustuslepinguga kindlustatud erineva omavastutusega 
kindlustusobjektid, arvestatakse ainult üht, kõrgemat 
omavastutust. 

KINDLUSTUSKOHT 

12.  Kindlustuskaitse kehtib kogu maailmas.  

KINDLUSTUSPERIOOD 

13.  Kindlustusleping kehtib 24 kuud või 48 kuud. Kindlustus-
lepingu kehtivusaeg märgitakse kindlustusobjekti ostuar-
vele.  

TEGUTSEMINE KAHJUJUHTUMI TOIMUMISEL 

14.  Kindlustusvõtja või isik, kelle eest Kindlustusvõtja vastu-
tab, peab kahju toimumisest Kindlustusandjat informeeri-
ma kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas 
vormis hiljemalt kahe tööpäeva jooksul alates kahjujuhtu-
mist teadasaamisest. 

15. Kindlustusvõtja on kohustatud säilitama kahjustatud kind-
lustusobjekti või sündmuskoha võimalikult kahjujuhtumi 
järgses seisundis ning esitama Kindlustusandjale ülevaatu-
seks. Asja ei pea säilitama kindlustusjuhtumi järgses sei- 
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sundis pärast seda, kui Kindlustusandja esindaja on selle 
üle vaadanud ega kauem kui seitse päeva kahjujuhtumist 
teatamisest. Juhul, kui Kindlustusandja on kirjalikult palu-
nud kahjujuhtumis kahjustatud asja kauem säilitada, tuleb 
seda säilitada. 

16.  Murdvarguse, röövimise või vandalismi korral tuleb 
juhtunust viivitamatult teatada politseile. 

HÜVITAMISE ALUSED 

17.  Kindlustushüvitis on rahasumma või mitterahaline hüvitis 
(näiteks asendamine, taastamine), millega hüvitatakse 
lepingus määratud tingimustel kindlustusjuhtumi tagajär-
jel tekkinud otsene varaline kahju.  

18.  Kindlustusandja ei ole kohustatud hüvitama Kindlustus-
võtjale rohkem, kui on kahju tegelik suurus – ka juhul, kui 
kindlustussumma on kindlustusjuhtumi toimumise ajal 
kindlustusväärtusest suurem.  

KINDLUSTUSANDJA EI HÜVITA: 

19.  tehnilise hooldusega seotud kulutusi ning tehnilise 
hoolduse käigus asendatud kindlustusobjekti osi; 

20.  kahju, mille eest vastutab kindlustusobjekti tootja või 
hankija; 

21.  kaudseid kulutusi ja kahju, näiteks kolmandate isikute 
nõuded Kindlustusvõtja vastu, saamatajäänud tulu, trahv 
(sh leppetrahv, viivis, pädeva asutuse poolt määratud 
trahv), taastamistööde ja/või kahju piiramiseks vajalike 
tööde viivitamisest tingitud täiendav kahju. 

HÜVITAMISE TÄHTAEG 

22.  Kahju hüvitamise või sellest keeldumise otsus tuleb teha 
kohe, kui selleks on olemas vajalik teave, kuid mitte hiljem 
kui 30 päeva jooksul arvates vajaliku teabe saamise 
päevast. 

23. Kui juhtumi kohta toimub tsiviilkohtu-, kriminaal- või 
väärteomenetlus või kindlustuse vaidluskomisjoni menet-
lus ja sellel on otsuse tegemisel oluline tähtsus, pikeneb 
punktis 21 sätestatud tähtaeg nimetatud menetluse aja 
võrra. Samuti pikeneb tähtaeg, kui hüvitamise otsustamine 
või hüvitamine viibib hüvitise taotlejast ja/või soodustatud 
isikust sõltuva asjaolu tõttu. 

24.  Kui kahju suurust ei ole punktis 21 nimetatud aja jooksul 
võimalik selgitada, tehakse hüvitamise otsus osa kohta, 
mille suurus on teada. 

 

 


