
Tark põllumees  
kindlustab Salvas!
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     PÕLLUMAJANDUSETTEVÕTTELE PAKUME: 

• Ettevõtte varakindlustus 
Hooned (laut, küün jm), rajatised (viljakuivati, silohoidla jm), inventar  
ja seadmed (lüpsiseadmed jm), kaup (piim, teravili jm), loomad

• Seadmete ja masinate kindlustus 
Liikurmasinad, nende haagised ja lisaseadmed (teravilja kombain, traktor,  
ruloonpress, niiduk, lägatankhaagis, ader, taimekaitseprits, külvik jm)

• Kaskokindlustus 
Sõidukid (sõiduauto, veoauto, kaubik jm) 

• Väikeelektroonika kindlustus 
Elektroonilised seadmed (sülearvuti ja selle lisad, videokaamera,  
fotoaparaat jm)

• Õnnetusjuhtumikindlustus 
Ettevõtte töötajad ja nende pereliikmed

Ettevõtte vara kindlustamiseks pakub Salva mitmeid võimalusi.  
Õige kindlustuslahenduse leidmisel on võtmeküsimusteks, millega ettevõte tegeleb ja millist vara omab.



ETTEVÕTTE VARAKINDLUSTUS
Ettevõtte varakindlustus korvab kahjud, mis tekivad ettevõtte vara hävimisel või kahjustumisel 
ning aitab kiiresti taastada tavapärase töökorralduse. 

Kindlustada võib hooneid (sh laut, küün), hoone osasid, rajatisi (sh viljakuivati, silohoidla), 
äritegevuseks vajalikku või ettevõtte vastutusel olevat inventari ja seadmeid (sh lüpsiseadmed), 
aga ka tootmiseks või müügiks ettenähtud kaupa (piim, teravili) ning loomi. 

Lähtuvalt ettevõtte tegevusalast ja vajadustest saab valida erineva ulatuse ja eesmärgiga 
kindlustuskaitse: 

Valikriskide kindlustus. Võimalus valida kaitse erinevate riskide vastu nagu  tulekahju, 
toruleke, torm, üleujutus või vargus.

Laiendatud kindlustus. Laiendatud kindlustus annab lepingust tulenevate piirangutega 
täiendava kindlustuskaitse paljude ootamatute ja ettenägematute kahjude vastu, mis on seotud 
ettevõtte igapäevase tegevusega, näiteks tootmisseadmete rike või müügiks minev kaup. 
Laiendatud kindlustusega ei ole kindlustatud valikriski kindlustusega kindlustatavad riskid.

Seadmerikke kindlustus. Kindlustus katab seadme osa ettenägematu ja ootamatu 
purunemise või rikkega tekkiva kahju.

Näiteks: Põllumajandusettevõttel purunes masin, mille detail sattus jahu hulka.  
Kuna detaili ei olnud võimalik leida, tuli kaup hävitada. Ettevõttel oli laiendatud  
kindlustus ning Salva hüvitas tekkinud kahju.

Lisaks otsesele varalisele kahjule hüvitatakse ka kahju piiramiseks tehtud kulud ning lammutus-, 
koristus-, kuivatustöödega seotud kulud. 

SEADMETE JA MASINATE KINDLUSTUS (CPM)
Kindlustus korvab liikurmasinate, nende haagiste ja lisaseadmete õnnetustega seotud kahjud või 
masinate hävinemise ning tagab ootamatuste korral ettevõtte tavapärase töö kiire jätkumise.

Kindlustust saab sõlmida väga erinevatele masinatele ja nende lisaseadmetele, näiteks kraanad ja 
tõstukid, teedeehituse ja hooldusega seotud masinad, maaparandus- ja põllumajandusmasinad, 
metsatöömasinad, laadurid, pumbad jne.

Näiteks: Kombain sõitis otsa põllul peidus olnud kivile.  
Salva hüvitas kombainile tekkinud kahju 7000 euro ulatuses.

Salva CPM kindlustusel on lai kehtivusterritoorium, pakume kindlustuskaitset Põhjamaades,  
Läti ja Leedu Vabariigis. 

Masinate ja seadmete kindlustus on koguriskikindlustus. Kaetud on kõik ootamatud ja ettenägematud 
kahjud, sh tulekahju, pikselöök, plahvatus, kokkupõrge, ümberpaiskumine, üleujutus, torm, vandalism, 
vargus, röövimine, hooletus (inimese poolt tehtud viga).



Kindlustuskaitse hõlmab lisaks ka:

• kindlustusjuhtumi järgsete päästmiskulude hüvitamist; 
• kaitset remondi- ja hooldusperioodi ajaks;
• kaitset seadmete transpordi (sh seadmete laadimistööde) ajaks;
• kaitset kindlustusobjekti avariikohalt äraveole, demontaažile ja  
  montaažile ning transpordikuludele remondikohta ja tagasi.

Kindlustus hüvitab ootamatud välised kahjud nii masinate või nende lisaseadmete töötamise,  
liikumise kui ka seismise ajal.

Poliisile võib valida kasutuskatkestuse päevaraha, mida makstakse nende päevade eest, kui  
kindlustatud sõiduk on avarii tõttu remondis või kasutuskõlbmatu.

Masinaid ja seadmeid saab kindlustada ka sisemise purunemise vastu. Sisemiseks purunemiseks 
loetakse elektrisüsteemi riket ning kindlustusobjekti tavapärase ekspluatatsiooni tingimustes ilma  
välise tegurita põhjustatud ettenägematut ja ootamatut purunemist (näiteks käigukasti  
hammasrataste purunemine). 

KASKOKINDLUSTUS
Kasko- ehk sõidukikindlustus katab kõik sagedamini esinevad kahjud, mis sõidukiga juhtuda 
võivad. Lisaks liiklusavariile, teelt väljasõidule või loomaga kokkupõrkele hüvitatakse ka tormi, 
tulekahju või vargusega seotud kulud. 

Kaskokindlustuse saab sõlmida Eesti Vabariigis registreeritud maismaasõidukitele. 

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

Sõiduki kindlustamiseks on mitu võimalust:

Superkasko tagab kõige laiema kindlustuskaitse.

Osakasko annab kaitse põhiriskide vastu nagu liiklusõnnetus,  
tulekahju, torm ja vandalism, kuid ei kata auto varguse riski.

Minikasko pakub erinevate riskide valikuvõimalust.

Poliisile võib valida kasutuskatkestuse päevaraha, mida makstakse nende päevade eest, 
kui kindlustatud sõiduk on avarii tõttu remondis või kasutuskõlbmatu. Super- ja osakasko 
hõlmab ka reisikatkestuskulude hüvitamist - hüvitatakse sõiduki lähimasse turvalisse 
parkimiskohta toimetamise kulud ja reisijate mõistlikud sõidukulud koju.

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

Omavastutust ei rakendata mitmete kahjude hüvitamisel. Näiteks klaasikahju juhul, kui poliisi 



Salva Kindlustuse AS 
Pärnu maantee 16, Tallinn, Tel: 6800 500, salva@salva.ee

Küsi lisa meie spetsialistilt ja tutvu tingimustega www.salva.ee

sõlmimisel on tehtud vastav valik, aga ka asulavälisel teel loomale otsasõidust tekkinud kahju 
(v.a loomale otsasõidu vältimisest tekkinud kahjud).

Salva sõidukikindlustuse poliisiga kaasneb tasuta Salva Autoabi teenus Euroopas.  
Salva Autoabi telefon 684 4444 töötab ööpäevaringselt. 

VÄIKEELEKTROONIKA KINDLUSTUS
Väikeelektroonika kindlustus pakub kaitset elektrooniliste seadmete kasutamisel või 
transpordil tekkivate kahjude vastu kogu maailmas. 

Kindlustada saab sülearvutitest ja nende lisadest kuni fotoaparaatide ja videokaamerateni.

Kindlustus hüvitab kõik ootamatud ja ettenägematud kahjud, mis võivad olla põhjustatud 
näiteks elektrilühisest või voolukõikumisest, seadme rikkest, tulekahjust või loodusõnnetusest. 
Samuti on kindlustatud seadme ettevaatamatust kasutamisest tekkinud kahju nagu 
mahakukkumine või vedelikuga kokkupuude. Kindlustus katab ka seadme varguse.

Näiteks: Kontorilaual sülearvuti kõrval olnud kohvitass kukkus ümber ning ujutas üle nii 
sülearvuti kui selle juurde kuulunud kõrvaklapid, hiire ja mälupulga. Salva hüvitas sülearvuti 
remondikulu ning asendas kasutamiskõlbmatuks muutunud lisaseadmed uutega. 

Kindlustuslepingu  
soovitame sõlmida  
kuni 5 aastaks – 

mitmeaastane leping tagab 
katkematu kindlustuskaitse ja 
soodsama kindlustusmakse. 
Vajadusel saab mitmeaastase 
lepingu lõpetada enne 
kindlustusperioodi lõppu.

Salval on kogenud kahjukäsitlejad üle Eesti, kes tegutsevad operatiivselt ja tulevad kahjujuhtumi korral 
ise kohapeale olukorraga tutvuma – eesmärk on taastada võimalikult kiiresti ettevõtte tavapärane 
töökorraldus. Sobivaima kindlustuslahenduse aitab leida Salva müügiesindaja.


