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1. KINDLUSTUSLEPINGU SÕLMIMINE JA 
LEPINGU TÜÜPTINGIMUSED 

1.1 Kindlustusandja väljastab kindlustusvõtjalt saadud and-
mete alusel kindlustuspoliisi. Kui kindlustusvõtja tasub 
kindlustusmakse tähtaegselt, loetakse kindlustusleping 
sõlmituks. Kindlustuskaitse kehtib kindlustuspoliisil mär-
gitud tingimustel alates kindlustusperioodi algusest ka 
juhul, kui kindlustusmakse ei ole hilisema maksetähtaja 
tõttu veel tasutud. 

1.2 Kui kindlustusvõtja ei tasu kindlustusmakset, siis loetak-
se, et kindlustusvõtja ei soovinud kindlustuslepingut polii-
sil toodud tingimustel sõlmida ning kindlustuslepingut ei 
sõlmitud. Nimetatud juhul kindlustuskaitset ei teki. 

1.3 Elektroonilise seadme kindlustuse lepingu puhul kohalda-
takse järgmisi Salva Kindlustuse AS-i tüüptingimusi: 

Kindlustuse Üldtingimused; 

Elektroonilise seadme kindlustuse tingimused xxx. 

2. KINDLUSTATUD ESE 

Kindlustatud ese on kindlustuspoliisil nimetatud, eelne-
valt töökorda seadistatud elektrooniline seade (nagu 
näiteks lauaarvuti, sülearvuti, tahvelarvuti, fotoaparaat, 
videokaamera, kodutehnika, elektrilised tõukerattad jms) 
ja selle lisa. 

3. KINDLUSTUSKOHT 

Kindlustuskaitse kehtib kogu maailmas. 

4. KINDLUSTUSJUHTUM 

4.1 Kindlustusjuhtumiks on kindlustatud eseme ettenäge-
matu ja ootamatu kahjustumine, hävimine kindlustus-
perioodi jooksul mistahes asjaoludel, mida pole 
kindlustuslepingu tingimustega välistatud.  

4.2 Kindlustusjuhtumiks käesolevate tingimuste mõistes ei 
loeta kahju, mille on põhjustanud: 

4.2.1 vargus või röövimine; 

4.2.2 kadumine (kadumine on olukord, kus isik on kindlustatud 
eseme ära kaotanud, selle kuhugi unustanud või 

kindlustatud eseme suhtes on valdus kaotatud muul 
põhjusel kui varguse või röövimise tagajärjel) 

4.2.3 enne kindlustuskaitse algust eksisteerinud kahjustus, 
sõltumata sellest, kas kindlustusvõtja või seadme õigus-
pärane kasutaja oli kahjustusest teadlik või mitte; 

4.2.4 pidevalt mõjuv ekspluatatsiooni faktor (näiteks kulumine, 
korrosioon);  

4.2.5 riknemine mittekasutamise või normaalse ilmastiku-
tingimused tagajärjel; 

4.2.6 kindlustatud eseme testimine, otstarbeväline kasutamine 
või lubamatu muudatus;    

4.2.7 esteetiline vigastus, näiteks kriimustus, värvi muutus, 
plekid, rebendid ja muu selline, mis ei takista kindlustatud 
eseme kasutamist. 

5. OHUTUSNÕUDED 

5.1 Käesolevad ohutusnõuded kehtivad koos Salva Kindlus-
tuse AS-i Kindlustuse Üldtingimustes toodud üldiste 
ohutusnõuetega. 

5.2 Kui kindlustusvõtja, kindlustatu või kindlustatud eseme 
õiguspärane valdaja rikub kindlustustingimustes nimeta-
tud ohutusnõuet, mille tõttu suureneb kindlustusjuhtu-
mi saabumise risk või suureneb kahju, on kindlustusandjal 
õigus lepingust tulenevat kindlustushüvitise maksmise 
kohustust vähendada vastavalt rikkumise raskusele kuni  
hüvitamisest täieliku keeldumiseni. 

5.3 Kindlustatud eset ei tohi jätta järelevalveta väljapoole 
hoonet. Erandina ei kehti antud nõue, kui kindlustatud 
esemeks on elektriliikur. Elektriliikuri hoiustamisnõuded 
väljaspool hoonet on kirjeldatud punktis 5.5 

5.4 Hoones tuleb kindlustatud eset  hoida selliselt, et 
kolmandatel isikutel puudub nende juurde vaba või 
lihtsustatud juurdepääs. Näiteks ei tohi kindlustatud eset 
jätta kortermaja üldkasutatavasse koridori ega esimese 
korruse rõdule.  

5.5 Päevasel ajal kindlustatud elektriliikuri ajutine hoiusta-
mine väljaspool lukustatud hoonet on lubatud tingimusel, 
et elektriliikurilt on eemaldatud mittepüsivalt kinnitatud 
lisavarustus ning liikur on lukustatud lukuga mistahes 
eseme külge, mis takistab liikuri äraviimist või kasutamist 
selleks õigustamata isiku poolt. 

6. KINDLUSTUSVÄÄRTUS JA 
KINDLUSTUSSUMMA 

6.1 Kindlustusväärtus on kindlustatud eseme  harilik hind. 

6.2 Uue seadme kindlustusväärtus võrdub tema esma-
müügihinnaga ja püsib muutumatuna ühe aasta jooksul. 

6.3 Mobiiltelefonide ja nutikellade kindlustusväärtus  võrdub 
uue seadme esmamüügihinnaga ja püsib muutumatuna 5 
kuud. Alates 6. kuust kuni 12 kuuni langeb kindlustus-
väärtus 3 protsendipunkti võrra kuus. Alates 13. kuust 
kuni kindlustusperioodi lõpuni langeb kindlustusväärtus 4 
protsendipunkti võrra kuus.  
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6.4 Juhul, kui valitakse mobiiltelefoni või nutikella hüvitis-
viisiks seadme remont, siis ei arvestata mobiiltelefoni ja 
nutikella kindlustusväärtuse languse reeglit (vt punkt 6.3) 
ja kahju hüvitatakse kuni seadme esmamüügihinnani. 

6.5 Kindlustussumma on rahasumma, mis on kindlustusandja 
poolseks maksimaalseks väljamaksesummaks kindlustus-
perioodil.  

6.6 Kindlustussumma ei vähene väljamakstud kindlustus-
hüvitise võrra kindlustusperioodi jooksul (v.a täishäving). 
Kindlustatud ese loetakse täishävinenuks, kui selle 
taastamisremont pole tehniliselt või majanduslikult 
põhjendatud. 

7. OMAVASTUTUS 

7.1 Omavastutus on kindlustuslepingus määratud rahasum-
ma, mille võrra vähendatakse kindlustusandja täitmise 
kohustust. 

7.2 Kui kindlustusjuhtumi korral kahjustuvad ühel kindlustus-
poliisil erineva omavastutuse määraga kindlustatud 
esemed, siis omavastutusi ei liideta ja arvestatakse ainult 
kõige suuremat.  

8. TEGUTSEMINE KAHJUJUHTUMI TOIMUMISEL 

8.1 Kindlustusvõtja või isik, kelle eest kindlustusvõtja 
vastutab, peab kahju toimumisest kindlustusandjat 
informeerima kirjalikult või kirjalikku taas esitamist 
võimaldavas vormis viivitamata alates kahjujuhtumist 
teadasaamisest, hiljemalt kahjujuhtumile järgneva kahe 
tööpäeva jooksul. 

8.2 Kindlustusvõtja on kohustatud säilitama kahjustatud 
kindlustatud eseme või sündmuskoha võimalikult kahju-
juhtumi järgses seisundis ning esitama kindlustusandjale 
ülevaatuseks. Eset ei pea säilitama kindlustusjuhtumi 
järgses seisundis pärast seda, kui kindlustusandja esinda-
ja on selle üle vaadanud, ega kauem kui seitse päeva 
kahjujuhtumist teatamisest. Juhul kui kindlustusandja on 
kirjalikult palunud kahjujuhtumis kahjustatud eset kauem 
säilitada, tuleb seda säilitada. 

8.3 Varguse, röövimise või vandalismi korral tuleb juhtunust 
viivitamata politseile teatada.  

8.4 Juhul kui kindlustusvõtja või isik, kelle eest kindlustus-
võtja vastutab, ei täida punktis 8 sätestatud mistahes 
kohustust, on kindlustusandjal õigus lepingust tulenevat 
kindlustushüvitise maksmise kohustust vähendada 
vastavalt rikkumise raskusele kuni hüvitamisest täieliku 
keeldumiseni. 

9. HÜVITAMISE ALUSED 

9.1 Kindlustushüvitis on rahasumma või mitterahaline hüvitis 
(näiteks asendamine, taastamine ja remont), millega 
hüvitatakse lepingus määratud tingimustel kindlustus-
juhtumi tagajärjel tekkinud otsene varaline kahju. 

9.2 Kindlustusandja ei ole kohustatud hüvitama kindlustus-
võtjale rohkem kui on kahju tegelik suurus, isegi kui 
kindlustussumma on kindlustusjuhtumi toimumise ajal 
kindlustusväärtusest suurem.  

 

 

10. HÜVITISVÄLISTUSED 

Hüvitamisele ei kuulu: 

10.1 kindlustatud seadme tehnilise hooldusega seotud 
kulutused ning tehnilise hoolduse käigus asendatud 
kindlustatud eseme osad; 

10.2 kahju, mille eest vastutab kindlustatud eseme tootja või 
hankija; 

10.3 kaudsed kulutused ja kahju, näiteks kolmandate isikute 
nõuded kindlustusvõtja vastu, saamata jäänud tulu, trahv 
(sh leppetrahv, viivis, pädeva asutuse poolt määratud 
trahv), taastamistööde ja/või kahju piiramiseks vajalike 
tööde viivitamisest tingitud täiendav kahju. 

11. KAHJU HÜVITAMINE 

11.1 Kindlustusandja maksab kindlustushüvitise välja hiljemalt 
3 tööpäeva jooksul alates hetkest, kui kindlustusandjale 
on edastatud kõik vajalikud dokumendid ning teada on 
kõik kahjuga seotud asjaolud. 

11.2 Kindlustusandja edastab kindlustusvõtjale kindlustus-
hüvitise vähendamise või hüvitamisest keeldumise 
otsuse hiljemalt 5 tööpäeva jooksul alates hetkest, kui 
kindlustusandjale on edastatud kõik vajalikud dokumen-
did ning teada on kõik kahjuga seotud asjaolud. 

11.3 Kui juhtumi kohta toimub tsiviilkohtu-, kriminaal- või 
väärteomenetlus või kindlustuse vaidluskomisjoni me-
netlus ja sellel on otsuse tegemisel oluline tähtsus, 
pikeneb punktides 11.1 ja 11.2 sätestatud tähtaeg 
nimetatud menetluse aja võrra. Samuti pikeneb tähtaeg, 
kui hüvitamise otsustamine või hüvitamine viibib hüvitise 
taotlejast ja/või soodustatud isikust sõltuva asjaolu tõttu. 

11.4 Kui kahju suurust ei ole punktides 11.1 ja 11.2 nimetatud 
aja jooksul võimalik selgitada, tehakse hüvitamise otsus 
osa kohta, mille suurus on teada. 


