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Teabedokumendis on kodu vastutuskindlustuse 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?
Kodu vastutuskindlustus on eluruumi omaniku või valdaja tsiviilvastutus kolmandate isikute ees, mis tuleneb kindlustuskoha omamisest või valdamisest.

MIDA KINDLUSTATAKSE?

MIDA EI KINDLUSTATA?

Kindlustatud on:

Kindlustatud ei ole:

isiku seadusest tulenev üldine tsiviilvastutus,
mis on seotud kindlustuskoha omamise, valdamise
ja haldamisega;
hagemise ja asja kohtuliku arutamise kulud seoses
kindlustatu vastu esitatud nõudega.
Kindlustusjuhtum on ootamatu ja ettenägematu sündmus,
mille tagajärjel tekib kolmandale isikule otsene varaline
kahju.
Kindlustuslepingu sõlmimisel võib valida täiendava
kindlustuskaitsena kindlustatu laste tegevusest või
lemmikloomade pidamisest tingitud seadusest tuleneva
üldise tsiviilvastutuse.
Kindlustussumma on märgitud poliisil.

lepingust tulenev vastutus, v.a kui selline vastutus oleks
kindlustatul ka ilma lepinguta;
kindlustuskoha mittesihtotstarbepärasest kasutusest tulenev
vastutus;
vastutus kahju eest, mis tuleneb teadlikust ja korduvast
hoolsuskohustuse rikkumisest;
vastutus, mis on omane mõnele erialale, ametile,
äritegevusele või tootmisele;
vastutus, mis tuleneb kindlustatu majapidamises tööd
tegevale või teenust osutavale isikule tekkinud kehavigastuse
ja/või haiguse põhjustamisest;
vastutus seoses lõhke-, pürotehnilise või muu sarnase aine
kasutamisest, hoiustamisest või käitlemisest;
sündmused või asjaolud, mille saabumine või toimumine
pidi olema kindlustusvõtjale või kindlustatule teada enne
kindlustuslepingu sõlmimist.
Hüvitamisele ei kuulu näiteks:
kahju kolmandate isikute varale, mida kindlustatu rendib,
üürib, liisib, laenab, hoiustab või kasutab mis tahes muu
kasutuslepingu alusel või mille osas ta on vara säilimise eest
vastutav;
nõuded, mis ei ole otsese varalise kahju nõuded
(nt mittevaralise kahju ja saamata jäänud tulu nõuded);
kohustusliku kindlustuse (nt liikluskindlustus) alusel
hüvitatavad nõuded;
registreeritavate mootori jõul liikuvate sõidukite kasutusega
tekitatud kahju;
nõuded, mis on tingitud perekonnaõiguslikest vaidlustest.

KAS KINDLUSTUSKAITSEL ON PIIRANGUID?
Kui kindlustuslepingus ei ole kokku lepitud teisiti,
ei kuulu hüvitamisele
laste ja lemmikloomade põhjustatud kahju nõuded
Ohutusnõuete rikkumisel või omandi suhtes hoolimatul
käitumisel, millega tekib kahju kolmandatele isikutele,
on kindlustusandjal õigus keelduda hüvitise maksmisest
või seda vähendada.

KUS MA OLEN KINDLUSTATUD?
Kindlustus kehtib poliisil märgitud aadressil. Lisakaitsed seoses lemmikloomade pidamise ja laste tegevusega kehtivad Eesti Vabariigis.

MILLISED ON MINU KOHUSTUSED?
Teie kohustus on:
tasuda kindlustusmakse;
täita kindlustuslepingus märgitud ohutusnõudeid ja käituda heaperemehelikult, sh võtta tarvitusele kõik põhjendatud abinõud takistamaks
või vähendamaks vigastuste, kadude ja kahjude tekkimist.
Kindlustusandjat tuleb viivitamata teavitada mistahes sündmusest, mis võib kaasa tuua nõude esitamise ning esitama kogu nõuet puudutava info
ja dokumentatsiooni.

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 poliisil 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.

