MIKS VALIDA SALVA KASKOKINDLUSTUS?
Sõiduki kindlustamiseks pakub Salva kolme erinevat kindlustusvarianti:
Kindlustuskaitse

OSAKASKO

MINIKASKO

Reisikatkestuskulud















Valik

Klaasikindlustus

Valik

Valik

Valik

Kasutuskatkestus

Valik

Valik

Valik

Liiklusõnnetus
Torm ja üleujutus
Tulekahju
Vandalism
Vargus

Asulavälisel teel
loomale otsasõit
Sõiduki võtmete
kaotamine, hävimine
või vargus
Sõiduki reg.tunnistuse
või juhilubade
kaotamine või vargus

SUPERKASKO

Valik
Valik
Valik
Valik
Valik







(kui on valitud
liiklusõnnetuse
risk)













 Superkasko sobib kliendile, kelle kasutuses olev sõiduk kuulub liisingfirmale või kes
soovib laia kindlustuskaitset.
 Osakasko sobib siis, kui sõiduk ei kuulu liisingfirmale või sõidukil puuduvad nõutud
turvaseadmed.
 Minikasko puhul saab klient valida lepingusse endale sobivad kindlustusriskid.

Minimaalne omavastutus Salva kaskokindlustuse sõlmimisel on 150 eurot.
Omavastutust ei rakendata järgmiste kahjude hüvitamisel:
 Klaasikahju juhul, kui poliisi sõlmimisel on tehtud vastav valik.
 Asulavälisel teel loomale otsasõidust tekkinud kahju, v.a loomale otsasõidu
vältimisest tekkinud kahjud.
 Sõiduki võtmete ja/või alarmsignalisatsioonipultide ümberkodeerimise või
lukkude vahetamise põhjendatud kulud kuni 100 euro ulatuses varguse, kadumise,
hävimise või kahjustumise korral.
 Dokumendi väljastamiskulu, kui sõiduki registreerimistunnistus või sõiduki
registreerimistunnistusel märgitud kasutaja juhiluba on varastatud või kaduma
läinud.
Salva ei suurenda omavastutust noore juhi põhjustatud kindlustusjuhtumi korral.
Kui kindustusjuhtumi tõttu saavad kahjustada vaid sõiduki rehv(id), hüvitab Salva
kahjustunud rehvi(de) paranduse või uue rehvi maksumuse koos paigalduskuludega.
Salva sõidukikindlustuse poliisile võib valida reisikatkestuskulude kindlustuskaitse
kuni 2000 eurot. Kindlustusjuhtumi tagajärjel hüvitatakse sõiduki lähimasse
turvalisse parkimiskohta toimetamise kulud ja reisijate mõistlikud sõidukulud.
Salva sõidukikindlustuse poliisile võib valida kasutuskatkestuse päevaraha, mida
makstakse nende päevade eest, kui kindlustatud sõiduk on avarii tõttu remondis või
kasutuskõlbmatu. Ühe kindlustusjuhtumi kohta makstakse 32 eurot päevas, kuni 21
päeva eest. Klient võib seda summat kasutada teise sõiduki rentimiseks,
taksosõiduks, omavastustuse tasumiseks või muul sobival eesmärgil.
Salva sõidukikindlustuse poliisiga kaasneb tasuta Salva Autoabi teenus Euroopas.
Salva Autoabi telefon 684 4444 töötab ööpäevaringselt. Vaata lisaks
www.salva.ee/autoabi.

Salva kaskokindlustusel on lai kehtivusterritoorium. Lisaks muudele Rohelise Kaardi
riikidele kehtib kindlustus ka Ukraina, Valgevene ja Türgi territooriumil.

Poliisi võib sõlmida kuni 5 aastaks. Mitmeaastane leping tagab katkematu
kindlustuskaitse ja soodsama kindlustusmakse.

Koos sõidukiga on kindlustatatud ka sõidukis olev turvahäll ja -iste, sõiduki külge
paigaldatud katuseboks, katuseraam ja jalgrattaraam.

Poliisi vormistamine internetis www.salva24.ee on tavahinnast 10% soodsam.

Uutele sõidu- ja pakiautodele pakub Salva ilma lisamakseta uusväärtuse
kindlustuskaitset. Auto varguse, röövimise või täieliku hävinemise korral makstakse
hüvitist sõiduki esmamüügihinna ulatuses.

Kindlustuspoliisi eest võib tasuda kuu, kvartali, aasta kaupa või kogu
kindlustusperioodi eest korraga (mitmeaastane leping), makseosade arv ei mõjuta
kindlustusmakset.

