
Seadmekindlustus 

Kindlustusteenuse teabedokument 

Compensa Vienna Insurance Group, ADB Eesti filiaal  

Teabedokumendis on seadmekindlustuse üldine ülevaade. See ei kajasta Teie kindlustushuvist ja nõudmistest lähtuvaid kindlustuslepingu tingimusi. 
Lepingueelne teave ja lepingu tingimused on muudes dokumentides, näiteks pakkumuses, kindlustustingimustes ja sertifikaadil. 

Mis liiki kindlustusega on tegemist? 
Seadmekindlustus on toote vabatahtlik kindlustus. Kindlustatud on pikendatud tootegarantii. Kindlustuskaitse täpsem sisu ja ulatus on kirjeldatud 
alljärgnevalt. 

 Mida kindlustatakse?  
 

Mida ei kindlustata? 

 Lähtuvalt lepingu sõlmimisel valitud kindlustuskaitsest 
on kindlustatud kindlustuslepingus märgitud toote 
pikendatud garantii 

 Pikendatud tootegarantii puhul kindlustusjuhtum on 
tootja vea tõttu tekkinud toote sisemine rike 

 Toote kindlustussumma on märgitud kindlustuslepingus 
ja selleks on taastamisväärtus, so sama otstarbega toote 
taastamine endisel kujul 

 Kindlustatud ei ole: 

 Detaile, osasid ja komponente mida vahetatakse 
toote hariliku kasutamise käigus, näiteks, filtrid, 
kassetid, lindid, trumlid, kulumaterjalid, aku, 
patarei, laadija ja muu seesugune 

 Tootes salvestatud andmed, tarkvara 

 Kasutamise võimaluse puudumine 

 Pikaajaliselt kahjuliku toimega teguritest tekkinud 
kahju, näiteks, kulumine, hallitus, kõdunemine, 
korrosioon, vee- või aurukondensatsiooni 
kogunemine, niiskus, tolm jms 

 Ärilisel eesmärgil kasutatud tooted, näiteks, 
tootega teenuse osutamine, rent või laenutamine. 

  

 Kas kindlustuskaitsel on piiranguid? 

! Kindlustuskaitse piirangud on toodud kindlustus-
tingimustes ja lepingus. Näiteks ei hüvitata: 

! Kahju mida on hüvitanud kolmas isik 
! Kahju, mille eest on vastutav toote tootja või müüja 
! Kahju, mille põhjus on kindlustusvõtja/kindlustatud 

isiku poolne tahtlus või raske hooletus 
! Kui tootja juhistes määratud hoolduse nõuded ei 

ole täidetud 
! Kahju, mille põhjus on ebakvaliteetne remont, 

ebakvaliteetne või vale varuosa, lisavarustuse või 
materjali kasutamine või toote lubamatu 
modifitseerimine 

! Mistahes kahju mis on põhjustatud välise teguri 
tõttu 

! Tekkinud kahju ei välista vara edasist 
sihtotstarbelist kasutamist ja tööd, näiteks 
visuaalsed kriimustamised, paindumised jms 

 

 Kus ma olen kindlustatud? 

 Kindlustus kehtib kogu maailmas. 

 

 Millised on minu kohustused? 

 Esitada täielik ja õige teave kindlustusriski hindamiseks ning teavitada kindlustusandjat muudatustest, näiteks seadme üürile 
andmisest, kindlustatud eseme võõrandamisest 

 Tasuda kindlustusmaksed poliisil või sertifikaadil või arvel toodud summas ja esitatud tähtajaks 

 Tegema kõik endast oleneva kindlustusjuhtumi ärahoidmiseks ja võimaliku kahju vähendamiseks 

 Järgida üldisi ohutusnõudeid 

 Kahjujuhtumi korral teavitada kindlustusandjat või tema esindajat viivitamatult kindlustusjuhtumist ja järgida etteantud juhiseid 



 Esitama kindlustatud eseme või selle jäänused kindlustusandjale või tema esindajale ülevaatamiseks kindlustusjuhtumi järgses 
seisundis 

 

 
 

 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 

 

 
 

 

 

Millal ja kuidas ma maksan? 
Kindlustusmakse suurus ja tasumise tähtaeg on märgitud kindlustuslepingus, sertifikaadil või arvel. Kindlustusmakse tasutakse 
pangakaardiga või pangaülekandega arve alusel 

 

 

Kuidas saan kindlustuslepingu lõpetada? 
Lepingu lõpetamiseks tuleb esitada sooviavaldus kindlustusandjale või kindlustusandja esindajale. Kindlustusleping lõpetatakse avaldusel 
märgitud kuupäeval, kuid mitte varem kui avalduse esitamise kuupäeval 


