JALGRATTAKINDLUSTUS
KINDLUSTUSTEENUSE TEABEDOKUMENT
Salva Kindlustuse AS

Teabedokumendis on jalgrattakindlustuse 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?
Jalgrattakindlustus on tavakasutusel oleva jalgratta ja sellele paigaldatud lisavarustuse kindlustus. Kindlustusjuhtumi korral hüvitatakse jalgratta taastusremondi kulu või harilik väärtus.

MIDA KINDLUSTATAKSE?

MIDA EI KINDLUSTATA?

Kindlustatud on:
maastikuratas, maanteeratas, linnajalgratas, hübriidjalgratas,
elektrijalgratas;
tootjatehase poolt jalgrattale paigaldatud lisavarustus.

Kindlustatud ei ole:
mäestikurattad (downhill);
trikirattad (BMX);
freestyle rattad (dirt street).

Kindlustusjuhtumiks on jalgratta ettenägematu ja ootamatu kahjustumine,
hävimine, vargus või röövimine.
Kindlustussumma on märgitud poliisil.

KAS KINDLUSTUSKAITSEL ON PIIRANGUID?
Hüvitamisele ei kuulu:
enne kindlustuskaitse algust esinenud kahjustus
pidevalt mõjuva ekspluatatsiooni faktori, nt rehvi, piduriklotsi, keti vms
kulumise või korrosiooni tõttu tekkinud kahju;
otstarbevälise kasutamise või testimise käigus tekkinud kahju
jalgratta kadumise tõttu tekkinud kahju;
jalgratta äravõtmisel kelmuse või väljapressimise teel tekkinud kahju;
ilma välisteguri mõjuta purunemise või väsimuspurunemise tõttu
tekkinud kahju;
omavastutuse osa tekkinud kahjust.

KUS MA OLEN KINDLUSTATUD?
Kindlustus kehtib kogu maailmas.

MILLISED ON MINU KOHUSTUSED?
Teie põhikohustus on tasuda kindlustusmakse.
Täita tuleb kindlustuslepingus märgitud ohutusnõudeid, sh tuleb jalgratast
hooldada vastavalt tootja nõuetele;
hoida selliselt, et kolmandatel isikutel puuduv sellele juurdepääs.
Kindlustusandjat tuleb kindlustusjuhtumist viivitamata teavitada ja järgida tema juhiseid.
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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.

KUIDAS SAAN KINDLUSTUSLEPINGU LÕPETADA?
Lepingu lõpetamiseks tuleb esitada sooviavaldus kindlustusandjale. Tavaliselt saab lepingu ennetähtaegselt lõpetada vaid kindlustusvõtja ja kindlustusandja kokkuleppel.
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