MIKS VALIDA SALVA LIIKLUSKINDLUSTUS?
Salva liikluskindlustuse poliisi sõlmimiseks on mitmeid erinevaid võimalusi, igaüks
saab valida just endale sobivaima.
Lisaks Salva müügipunktidele on liikluskindlustuse soetamine võimalik internetis
aadressil www.salva.24.ee. Salva liikluskindlustuse poliis võib kehtima hakata koheselt
või hetkest, kui lõpeb eelmine poliis.
Liikluskindlustuse vormistamine internetis www.salva24.ee on tavahinnast 10%
soodsam.
Liikluskindlustuse poliisiga kaasneb tasuta Salva Autoabi teenus liiklusõnnetuse
korral.
Avariisse sattumine on alati ootamatu ja ebameeldiv sündmus. Salva Autoabi teenus
võimaldab kutsuda õnnetuspaika professionaali, kes nõuetekohaselt vormistab avarii
otse sündmuskohal. Nii võib olla kindel, et kõik vajalik saab dokumenteeritud ning
suure tõenäosusega eraldi kahjukäsitlusse enam minema ei pea. Salva Autoabi telefon
on 684 4444.
Liikluskindlustuse poliisi kehtivusperiood võib olla vahemikus 1 päev kuni 1 aasta.
Salval on kiire ja mugav müügi- ning kahjukäsitlusvõrk üle Eesti.
Salva jaoks on oluline olla enda klientidele lähedal. Läbi kindlustustöötajate
professionaalsete kogemuste, korrektse asjaajamise ja kliendisõbraliku suhtumise
tagab Salva usaldusväärse kindlustusteenuse kõigile klientidele ning
koostööpartneritele.
Koos liikluskindlustusega on võimalik soetada õnnetusjuhtumikindlustus
liiklusõnnetuse põhjustanud sõidukijuhile.

ÕNNETUSJUHTUMIKINDLUSTUS LIIKLUSKINDLUSTUSEGA
Salva liikluskindlustus õnnetusjuhtumikindlustusega on ainulaadne toode Eesti
kindlustusturul, mis annab materiaalse turvatunde sõidukijuhile, kes on ise
liiklusõnnetuse põhjustajaks.
Salva maksab liiklusõnnetuse korral püsiva puude hüvitise sõidukijuhile endale või
surmajuhtumihüvitise tema lähedastele, kui koos Salva liikluskindlustuse poliisiga on
sõlmitud ka õnnetusjuhtumikindlustus.
Kohustusliku liikluskindlustuse seaduse järgi hüvitatakse liiklusõnnetuse põhjustanud
sõidukijuhi ravikulu õnnetusest tingitud tervisekahjustusi ravinud raviasutusele, kuid
juht ise hüvitist ei saa.
Näiteks: Püsiva puude hüvitislimiit poliisil on 6500 eurot. Liiklusõnnetuse tagajärjel
tekib õnnetuse põhjustanud sõidukijuhil puusaliigese jäikus, millele Salva püsiva
puude protsenditabeli alusel vastab 40% püsiva puude hüvitislimiidist. Salva maksab
hüvitist 2600 eurot.
Salva maksab eelpool nimetatud hüvitisi ka siis, kui toimub kokkupõrge metslooma,
puu või aiaga, aga ka teelt välja sõites.
Hüvitist makstakse vastavalt kindlustuslepingule ka juhul, kui Salva
liikluskindlustusega kindlustatud sõidukijuht on liiklusõnnetuse toimumise eest
ainult osaliselt vastutav.
Näiteks: Talvisel kitsal teel sõidavad vastuliikuvad sõidukid külgepidi kokku, kuna
mõlemad sõidukid ulatuvad oma sõidusuunast välja. Kahjukäsitluse käigus
määratakse, et mõlema sõiduki juhid on liiklusõnnetuse põhjustamises 50% süüdi. Kui
Salvas liikluskindlustuse koos õnnetusjuhtumikindlustusega sõlminud sõidukijuhil
tekib nimetatud õnnetuse tagajärjel püsiv puue, hüvitab Salva selle kahju vastavalt
kindlustuslepingule.
Õnnetusjuhtumikindlustuse lisamine liikluskindlustuse poliisile maksab
vaid 5 eurot!

