
MIKS VALIDA SALVA KODUKINDLUSTUS?

Kodu ja koduse vara kindlustamiseks pakub Salva nii valikriskide kindlustust kui
koguriskikindlustust:

 Valikriskide kindlustusega saab ise valida riskid, mille vastu kodu kindlustada. Need
riskid on: tulekahju, torustiku leke, üleujutus, torm ja vargus.

 Koguriskikindlustus on laiema kindlustuskaitsega kui valikriskide kindlustus,
kindlustusjuhtumiks on ootamatult ja ettenägematult toimunud sündmus, mida
tingimustes pole välistatud.

Kodust vara on võimalik kindlustada väljaspool kodu üle maailma. Koduse vara
kindlustuskaitse väljaspool kindlustuskohta kehtib järgnevatele esemetele: sülearvuti,
tahvelarvuti, prillid, jalgratas, tõukeratas, lapsevanker ja puuetega inimeste tehnilised
abivahendid (näiteks ratastool). Väljaspool kindlustuskohta toimunud kahju korral
makstakse hüvitist kuni 1000 eurot eseme kohta.

Ühe lepinguga võib kindlustada erinevatel aadressidel asuvaid hooneid.

Kodust vara on võimalik kindlustada põhimõttel „vana vastu uus“. Kui
kindlustusjuhtumi järgselt on koduse vara remontimine võimatu või see pole
majanduslikult otstarbekas, siis hüvitatakse uue samaväärse eseme hind. Kunstiteoste,
vääris- või antiikesemete puhul võetakse hüvitamisel aluseks eseme turuväärtus.

Koduse varana on kindlustatud ka mootorsõidukilt eemaldatud lisavarustus:
katuseboks, katuseraam, jalgrattahoidja, 2 komplekti lisarattaid ja rehve.

Koos elamu ja korteriga on kindlustatud remondi või ehitamise tarbeks soetatud ja
veel paigaldamata ehitusmaterjalid.
Näiteks: Korteri vannitoas teostatakse remonti. Nädalavahetusel, kui pererahvas on
puhkusel, varastatakse ära nende uus paigaldamist ootav vann. Koos muude tekkinud
kahjudega hüvitab Salva ka soetatud, kuid veel paigaldamata vanni maksumuse.

Eluhoonega koos on kindlustatud hoone kütmiseks vajalik kütteaine (näiteks
küttepuud, kütteõli), samuti hoonesisesed ja -välised tehnosüsteemid (sealhulgas
soojuspumbad ning maa sees asuvad kommunikatsioonitrassid ja tehnosüsteemi osad
kuni lähima liitumiskohani).

Täiendavalt võib valida üüritulu kaotuse ja asenduselamispinna üürikulu
kindlustuskaitse. Kui kindlustusjuhtumi tagajärjel muutub kodu elamiskõlbmatuks,
hüvitab Salva kulud, mida tehakse asenduselamispinna üürimiseks ja kolimiseks kuni
24 kuu jooksul peale kahju toimumist.

Omavastutust ei rakendata järgmistel juhtudel:

 Välisukse- ja/või aknaklaasi purunemine
Näiteks: Pereisa toetab redeli vastu maja seina, kuid tuulepuhangu tõttu see kukub
ning lõhub elutoa akna. Salva hüvitab aknaklaasi vahetamisega seotud kulud ilma
omavastutuseta.

 Luku asendamiskulu
Näiteks: Puhkuse ajal kaob ära korteri välisukse võti. Kuna korter koos koduse varaga
on kindlustatud koguriskikindlustusega, hüvitab Salva luku või lukusüdamiku
vahetamise samaväärsega ilma omavastutuseta 320 euro ulatuses.

 Dokumendi (pangakaardi, juhiloa, passi, ID kaardi) väljastamistasu
Kui kodu ja kodune vara on kindlustatud koguriskikindlustusega, siis rahakoti
varguse, kadumise või muu ootamatu ja ettenägematu hävimise korral hüvitab Salva
uue dokumendi (pangakaardi, juhiloa, passi, ID kaardi) väljastamistasu ilma
omavastutuseta.

 Turvahäire edastamisel turvafirmasse
Kui koju on paigaldatud signalisatsioonisüsteem, mille häire edastatakse
litsentseeritud turvafirmasse, siis tulekahju, veekahju või sissemurdmise korral, kui
häire rakendub, hüvitatakse tekkinud kahjud ilma omavastutuseta.

Ohutusnõuete rikkumisel ei keelduta täielikult kahju hüvitamisest.
Kindlustustingimustes kirjeldatud ohutusnõuete rikkumise korral on Salval õigus
hüvitist vähendada vastavalt rikkumise astmele kuni 50%.
Näiteks: Pereisa püüab lahtise tulega külmunud torusid sulatada, kuid tekitab
tulekahju. Salva vähendab makstavat kindlustushüvitist kuni 50%.

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

Poliisi vormistamine internetis www.salva.ee on tavahinnast 15% soodsam.

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


