Linnaliikurikindlustus
Kindlustusteenuse teabedokument
Compensa Vienna Insurance Group, ADB Eesti filiaal
Teabedokumendis on üldine ülevaade kindlustusteenuse kohta. Teabedokument ei kajasta sõlmitava lepingu eripärasid. Terviklik teave
sõlmitava kindlustuslepingu kohta on kindlustustingimustes ja poliisil.

Mis liiki kindlustusega on tegemist?
Linnaliikurikindlustus on Cachet Insurance Broker OÜ ja Compensa Vienna Insurance Group, ADB Eesti filiaal ühistoode, mis koosneb
vastutuskindlustusest ja õnnetusjuhtumikindlustusest. Linnaliikurikindlustuse eesmärk on hüvitada linnaliikuri juhtimisest kindlustatud isiku poolt
kolmandale isikule tekkinud kahju ja kindlustatud isikule endale kehavigastuse tõttu tekkinud kahju.

Mida kindlustatakse?

Mida ei kindlustata?

✓



✓

✓

Kindlustusjuhtumi toimumise korral kuulub
hüvitamisele
✓

kolmandale isikule tekkinud kahju, sh kindlustatud
isiku poolt renditud linnaliikurile tekkinud kahju ja

✓

ajutise kehavigastuse tõttu kindlustatud isikule
endale tekkinud kahju valuraha ja ravikulude
hüvitise kujul.

Linnaliikur on jalgratas ja kergliikur. Linnaliikur on ka
muu sarnane ilma mootori jõuta liikuv liiklusvahend
(näiteks rula, tõukeratas).
Kindlustussummad, hüvitispiirid ja omavastutus
märgitakse poliisile.

Näiteks ei ole kindlustatud


kahju, mille kindlustatud isik on põhjustanud
tahtlikult,



kahju, mis tuleneb joobeseisundis linnaliikuri
juhtimisest,



kahju, mis tuleneb ekstreemspordi harrastamisest,
spordivõistlusel osalemisest, rambis, rulapargis ja
muus taolises kohas sõitmisest;



kahju, mis kuulub hüvitamisele kohustusliku
vastutuskindlustusega (nt liikluskindlustus).

Kas kindlustuskaitsel on piiranguid?
!

Juhul, kui pole eraldi kokku lepitud, ei hüvitata:
!

kullerteenuse osutaja poolt kolmandale isikule
või iseendale tekitatud kahju.

Kus ma olen kindlustatud?
✓

Kindlustus kehtib Euroopa Liidus.

Millised on minu kohustused?
—
—
—

Esitada lepingu sõlmimisel korrektsed andmed.

—

Viivitamatult teavitada Cachet Insurance Broker OÜ-d toimunud kindlustusjuhtumist. Teade tuleb edastada Cachet Insurance Broker
OÜ veebiportaali või mobiilirakenduse kaudu.

—

Täitma kõiki kindlustuslepingus kokku lepitud kohustusi ja ohutusnõudeid ning kindlustuslepingu täitmiseks vajalikke õigusakte.

Tasuda kindlustusmakse.
Teavitada Seesamit riskiasjaoludest ja nende muutumisest.

Millal ja kuidas ma maksan?
Kindlustusmakse tuleb tasuda Cachet Insurance Broker OÜ veebiportaalis või mobiilirakenduses maksekaardiga või pangalingi kaudu.

Millal kindlustuskaitse algab ja lõppeb?
Kindlustusleping on sõlmitud, kui kindlustusvõtja on kindlustusmaaklerile tasunud kindlustusmakse. Kindlustuskaitse algab
kindlustusperioodi alguskuupäeval. Kindlustuskaitse lõpeb kindlustusperioodi möödumisel.
Kindlustuskaitse võib lõppeda enne lepingus märgitud kindlustusperioodi lõppu. Näiteks võib Seesam lepingu lõpetada, kui
kindlustusmakse on tasumata.

Kuidas saan kindlustuslepingu lõpetada?
Kindlustusleping lõpeb kindlustusperioodi möödumisel, kindlustuslepingu ülesütlemisel, kindlustuslepingust taganemisel ja seaduses
ettenähtud muudel alustel.

