MIKS VALIDA SALVA
KODU VASTUTUSKINDLUSTUS?
Kodu vastutuskindlustuse lepingut on võimalik sõlmida nii koos kui ilma
kodukindlustuseta.
Salva kodu vastutuskindlustus on iseseisev toode, mis annab võimaluse sõlmida
kindlustus kõigile neile, kes on vastavast kaitsest huvitatud. See võib osutuda
vajalikuks, kui on sõlmitud kodukindlustuse leping teises seltsis, kodu
kindlustamiseks ei jätku parasjagu finantse, kodu tegelik omanik on üürileandja või
vara kindlustamine ei ole mõnel muul põhjusel võimalik. Samuti siis, kui kliendi
vanemad või vanavanemad ei soovi kodukindlustust sõlmida, kuid klient soovib
kindlustunnet juhuks, kui põhjustatakse kahju naabritele.
Kodu vastutuskindlustuse võivad sõlmida ka need, kes ei ole ise koduomanikud.
Näiteks: Paljud inimesed elavad kodudes, mille omanikud nad ei ole, kuid on ometi
vastuvõtlikud koduomanikele sarnastele riskidele. Kui pesumasina voolik puruneb
ning tekitab veekahju naabri korterile, tuleb kahju sageli hüvitada üürnikul. Olles
eelnevalt sõlminud Salvas kodu vastutuskindlustuse lepingu, aitab Salva üürnikul
tekitatud kahjusid hüvitada.
Salva kodu vastutuskindlustuse ohutusnõuded on lihtsad ning arusaadavad.
Salva ei kirjuta ette, mitme sentimeetri kaugusele peab asetama küünla kardinast,
kui vana võib olla vanim toru korteris, kus tohib hoida tikke või millist paragrahvi
peab alati tuleohutuseeskirjades järgima. Piisab heaperemehelikust ja hoolivast
käitumisest enda vara ja ligimeste suhtes.
Kindlustussummat on võimalik valida vastavalt soovile kuni 200 000 euro
ulatuses.
Kuna kodu vastutuskindlustus sõlmitakse kodukindlustusest eraldi, on mõlema
kindlustuse puhul võimalik lepingule valida kindlustussummad, mis teineteisest ei
sõltu. See tähendab, et Salva klient saab valida endale sobiva kindlustussumma,
ilma, et peaks nuputama, milline on tema korteri, maja või ridaelamu
siseviimistluse väärtus ning kas etteantud summast ikka piisab katmaks nii kodukui vastutuskindlustuse kahjusid.

Kodu vastutuskindlustuse makse ega kindlustuskaitse ulatus ei sõltu sellest, kas
kindlustuskohas elatakse alaliselt või ainult mõned päevad aastas.
Poliisile võib lisada kindlustuskaitse laienduse laste ja loomade poolt põhjustatud
kahjude hüvitamiseks.
Loomade ja alaealiste laste poolt tekitatud kahjud on kindlustatud ka väljaspool
poiisile märgitud aadressi. Kui Teie vastutusel olev lemmikloom või laps põhjustab
varalise kahju näiteks naabrile, aitab Salva hüvitada tekkinud kulud.
Salva kodu vastutuskindlustuse minimaalne omavastutus on vaid 50 eurot.
Poliisi võib sõlmida kuni 5 aastaks. Mitmeaastane leping tagab katkematu
kindlustuskaitse ja soodsama kindlustusmakse.
Poliisi vormistamine internetis www.salva24.ee on tavahinnast 10% soodsam.
Kindlustuspoliisi eest võib tasuda kuu, kvartali, aasta kaupa või kogu
kindlustusperioodi eest korraga (mitmeaastane leping), makseosade arv ei
mõjuta kindlustusmakset.

