
Metsloomakasko 

Kindlustusteenuse teabedokument 

Salva Kindlustuse AS 

Teabedokumendis on metsloomakasko kindlustuse üldine ülevaade. See ei kajasta Teie kindlustushuvist ja nõudmistest lähtuvaid kindlustuslepingu 

tingimusi. Lepingu tingimused on muudes dokumentides, näiteks pakkumuses, kindlustustingimustes ja poliisil. 

Mis liiki kindlustusega on tegemist? 
Metsloomakasko on mootorsõiduki piiratud kindlustuskaitsega vabatahtlik kindlustus. Kindlustusjuhtumi korral hüvitatakse sõiduki kahjustumisest või 

hävimisest tulenev kahju, mis on tekkinud ulukile otsasõidu tagajärjel.  

 Mida kindlustatakse?  
 

Mida ei kindlustata? 

✓ Kindlustatud on poliisil märgitud sõiduk tootjatehase 

komplektsuses. Püsivalt sõidukile kinnitatud lisavarustus 

on kindlustatud 10% ulatuses tootjatehase 

komplektsuses sõiduki väärtusest. 

✓ Kindlustusjuhtum on sõiduki ootamatu ja ettenägematu 

kahjustumine või hävimine ulukile otsasõidu tagajärjel. 

Ulukiks loetakse pruunkaru, hunt, põder, punahirv, 

metssiga, metskits, ilves, hallhüljes, rebane, šaakal, 

kährikkoer, mink, tuhkur, metsnugis, kivinugis, mäger, 

kobras, ondatra, halljänes, valgejänes. 

✓ Kindlustussumma on poliisile märgitud rahasumma, mis 

on maksimaalselt 5 000 eurot. 

 Kindlustatud ei ole näiteks: 

 sõiduk, mis ei ole läbinud tehnilist ülevaatust; 

 võistlus- ja ralliautod; 

 trossidel, relssidel või rööbastel liikuvad sõidukid; 

 sõidukile mittepüsivalt kinnitatud varustus; 

 sõidukis olevad inimesed ja nende asjad. 
  

 Kas kindlustuskaitsel on piiranguid? 

! Hüvitamisele ei kuulu näiteks: 

! kahju, mis on tekkinud seoses ulukile otsasõidu 

vältimisega; 

! kahju, mis on tekkinud sõitmisel teedeta maastikul; 

! kahju, mis on tekkinud pärast kindlustusjuhtumi 

toimumist mistahes muul põhjusel; 

! kahju, mis on põhjustatud sõidukile, mille 

tehnoülevaatus oli kahju tekkimise hetkel läbimata; 

! kahju, mis on tekkinud kliendi raskest hooletusest 

või mistahes tahtlikust õigusaktidest tulenevate 

nõuete rikkumisest sõiduki kasutamisel; 

! kahju osa, mis on tekkinud seoses ohutusnõuete 

täitmata jätmisega; 

! omavastutuse osa tekkinud kahjust; 

! täielik loetelu hüvitispiirangutest ja välistustest on 

kindlustuslepingu tingimustes. 

 
 

 Kus ma olen kindlustatud? 

✓ Kindlustus kehtib Eesti Vabariigi territooriumil. 

 

 Millised on minu kohustused? 

— Teie põhikohustus on tasuda kindlustusmakse. 

— Täita tuleb kindlustuslepingus märgitud ohutusnõudeid, sh  

— juhil peab olema sõiduki juhtimiseks kehtiv vastava kategooria sõiduki juhtimisõigus, kehtiv juhiluba ja kehtiv tervisetõend; 

— sõidukit ei tohi juhtida haigena, üleväsinuna, ravimite, alkoholi narkootiliste ainete mõju all; 

— juht on kohustatud järgima liikluskorraldusvahendite või õigusaktidega kehtestatud sõidukiiruse piirmäärasid. 

Kahjujuhtumi korral peab juht 

— osalema juhtumi asjaolude selgitamisel sündmuskohal ja tegutsema vastavalt liiklusseaduse nõuetele; 

— ulukile otsasõidust viivitamata teatama politseile ja järgima politsei poolt antud juhiseid ja korraldusi; 

— teatama juhtunust kirjalikult kindlustusandjale hiljemalt 2 tööpäeva jooksul; 

— täitma kindlustusandja esindaja juhiseid. 

— Liiklusõnnetuses kahjustada saanud sõiduk ja muu vara tuleb säilitada õnnetuse järgses seisundis kindlustusandja juhisteni. 
 



 Millal ja kuidas ma maksan? 

Kindlustusmakse suurus ja tasumise tähtaeg on poliisil. Tavaliselt tasutakse makse pangaülekandega arve alusel. 

Kui leping loetakse sõlmituks makse tasumisest, siis pakkumuses on märgitud aeg, mille jooksul tuleb makse tasuda. 

 

 Millal kindlustuskaitse algab ja lõppeb? 

Kindlustuskaitse algab kindlustusperioodi alguskuupäeval. Kindlustuskaitse lõpeb kindlustusperioodi möödumisel. 

Kindlustuskaitse võib lõppeda enne lepingus märgitud kindlustusperioodi lõppu. Näiteks võib kindlustusandja lepingu lõpetada, kui 

kindlustusmakse on  tasumata. 
 

 Kuidas saan kindlustuslepingu lõpetada? 

Lepingu lõpetamiseks tuleb esitada sooviavaldus kindlustusandjale. Tavaliselt saab lepingu ennetähtaegselt lõpetada vaid kindlustusvõtja 

ja kindlustusandja kokkuleppel. 
 


