ETTEVÕTJA SEADMETE
JA MASINATE KINDLUSTUS
KINDLUSTUSTEENUSE TEABEDOKUMENT
Salva Kindlustuse AS

Teabedokumendis on ettevõtja seadmete ja masinate 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?
Ettevõtja seadmete ja masinate kindlustus on liikurmasinate näiteks traktori või laaduri ning nende haakeseadme, näiteks käru, kindlustus. Statsionaarseid seadmeid nagu näiteks
CNC pink ei kindlustata tavaliselt ettevõtja seadmete ja masinate kindlustusega, vaid ettevõtte varakindlustusega. Kindlustusjuhtumi korral hüvitatakse eelkõige masina või seadme
kahjustumisest või hävimisest tulenev kahju. Ettevõtja seadmete ja masinate kindlustust nimetatakse ka veel näiteks CPM kindlustuseks.

MIDA KINDLUSTATAKSE?

MIDA EI KINDLUSTATA?

Kindlustatud on poliisil nimetatud eelnevalt töökorda seadistatud masin või
seade, näiteks traktor, kombain, laadur, ekskavaator, külvik, käru, ader.
Kindlustusleping sõlmitakse koguriskikindlustusena, mille
kindlustusjuhtumiks on eseme ettenägematu ja ootamatu kahjustumine,
hävimine, vargus või röövimine mistahes asjaoludel, mida ei ole
kindlustuslepingu tingimustega välistatud.
Enamlevinud kindlustusjuhtumid on tulekahju, otsasõit takistusele, torm,
üleujutus, vargus, röövimine või vandalism.
Kindlustussummaks on masina või seadme harilik hind ehk turuhind.
Uue masina või seadme kindlustussummaks on tema esmamüügihind,
mis püsib muutumatuna ühe aasta.
Kindlustussumma ei vähene väljamakstud kindlustushüvituse võrra.

Kindlustatud ei ole:
hooldusega seotud kulud ning tehnilise hoolduse käigus asendatud
kindlustatud eseme osad;
kuluosad;
kaudsed kulud, näiteks kolmandate isikute nõuded kindlustusvõtja vastu;
saamata jäänud tulu;
trahvid.

KAS KINDLUSTUSKAITSEL ON PIIRANGUID?
Näiteks ei hüvitata:
kahju, mille tekkimine ei olnud äkiline ega ettenägematu;
omavastutuse osa tekkinud kahjust;
eseme kadumise tõttu kantud kahju;
eseme esteetilist vigastust või kriimustust;
tavapärase ekspluatatsiooni tingimustes ilma välisteguri (näiteks liiklusavarii,
otsasõit) mõjuta põhjustatud purunemist või väsimuspurunemist;
enne kindlustuskaitse algust eksisteerinud kahjustust;
kulumisest, korrosioonist vms tekkinud kahju;
määrdeaine või jahutusvedeliku vähesusest või puudumisest tekkinud kahju;
eseme otstarbevälisest kasutamisest tekkinud kahju;
eseme testimisest tekkinud kahju;
kahju, mille eest vastutab seadme tootja või hankija;
alkoholi, narkootilise või muu psühhotroopse aine mõju all oleva seadme
kasutaja poolt põhjustatud kahju;
kelmusest põhjustatud kahju.
Kui selles ei ole lepingut sõlmides eraldi kokku lepitud, ei ole kindlustatud:
eseme sisemine purunemine või rike sh elektrisüsteemi rike;
ujuvseadmed.
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KUS MA OLEN KINDLUSTATUD?
Kindlustus kehtib poliisil märgitud aadressil või territooriumil.

MILLISED ON MINU KOHUSTUSED?
Teie põhikohustus on tasuda kindlustusmakse.
Täita tuleb kindlustuslepingus märgitud ohutusnõudeid, sh
ese peab asuma väljaspool tööaega valve all;
kindlustusobjekti tuleb käsitseda ja hooldada vastavalt tootjatehase nõuetele;
kindlustusobjekti tuleb kasutada vastavalt ekspluatatsiooninõuetele ja/või ei tohi üle koormata;
kindlustusobjektile tohib teha ainult tootjatehase poolt aktsepteeritud ümberehitustöid.
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.

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

Salva Kindlustuse AS
Aadress: Pärnu mnt 16, 10141 Tallinn
Äriregistri kood: 10284984

Telefon: +372 6800 500
Elektronpost: salva@salva.ee
Kodulehekülg: www.salva.ee

2

2

