Kõigi kindlustusandjate poolt kehtestatud üldised turvanõuded sõidukitele:
Sõidukitel peavad olema vähemalt järgmised ärandamisvastased seadmed: töökorras ning vigastusteta
ukselukud, töökorras signalisatsioon ja immobilaiser. Kasutatud sõidukitel, mille kindlustamisel on
kindlustusvõtjal üks süütevõti või üks signalisatsioon või üks immobilaiseri võti, tuleb signalisatsioon/
immobilaiser/ kodeerida, paigaldada lisaimmobilaiser või vahetada ukselukud.

GJENSIDIGE
Kindlustusjuhtumid

Vargus
Täiendavad teenused

PZU

PZU+

BTA

Liiklus-,loodusõnnetus,
tulekahju, vandalism,
röövimine,
klaasikindlustus

Liiklusõnnetus, loodusõnnetus, tulekahju,
vandalism, ärandamine, röövimine,
klaasikindlustus

Liiklusõnnetus,
loodusõnnetus,
tulekahju, vandalism,
rööv, klaasikindlustus
(sh. tulede ja peeglite
klaasid)

Täiskasko - JAH
Osakasko - EI

JAH

JAH

Autoabi:

Autoabi

Autoabi

M1 kat. - tavakasutus
N1 kat. - ei kehti!

Äraveokulud
(Avariijärgne transport)
Tehniline rike

Kindlustustingimused
Omavastutus varguse
või röövi korral
Metsloomale otsasõit

Eriomavastutused

Põhjendatud kulud kuni Põhjendatud kulud, Põhjendatud kulud kuni
150 €
hoiukohta toimetamine
10%
kuni 3200€
kindlustussummast

Ei

Kehtivusterritoorium

Väljaspool
(kõrgendatud
vastutus)

JAH

Ei

Jah, kuni 6 aastased
sõidukid, kuni 130 000
km läbisõit

Euroopa v.a SRÜ riigid Euroopa, v.a Aserbaidžaan, Gruusia, Kasahstan,
ja Ukraina
Moldova, Ukraina, Valgevene ja Venema

Ei

Rohelise kaardi maad
ja Euroopa v.a.
Valgevene, Ukraina,
Venemaa, Türgi

SK101-2015
Ü101-2016

A300/2016,
U100/2015

A6-02

15%, min
omavastutuse määr

15%, min omavastutuse määr

15%, min
omavastutuse määr

Ilma omavastutuseta

Põhiomavastutus

Ilma omavastutuseta

Eestit 20% kahjust (kuidmitte Kahekordne OV kui
oma vähem kui 2 kordne sõiduk remonditakse
OV)
kui
sõiduk väljaspool Eestit
remonditakse
väljaspool Eestit

Ei

Vandalismi juhtumi
korral rakendatakse
poliisil märgitud OV.
OV loomale või linnule
otsasõidul 0€, võtmete
varguse/röövi korral
üldine varguse/ röövi
OV.

Käibemaks
hüvitamisel

Hüvitatakse koos
käibemaksuga

Lisavarustus

2475 eurot

Vector Kindlustusmaakler OÜ

Ilma omavastutuseta
Ei

Otsasõit metsloomale 0
eurot (üks kord
kindlustusperioodil),
tuled ja peegliklaasid 0
eurot

Hüvitatakse käibemaksuta
Tootjatehase
lisavarustus
hüvitispiirita. Peale

Tootjatehase
lisavarustus
hüvitispiirita. Peale

Tuuleveski 4, 10618 Tallinn

Hüvitatakse koos
käibemaksuga
Originaallisavarustus
kuni 20%
kindlustussummast,

tel +3725103905

esmamüüki paigaldatud esmamüüki paigaldatud
mittetehase lisavarustus mittetehase lisavarustus
300 eurot
1000 eurot

mitteoriginaal kuni
1300 eurot

Salongiklaasid, omavastutus 0 eurot

Salongiklaasid,
omavastutus 0 eurot

Klaasiring

Klaasi parandamine 0€
(v.a vandalism).
Esimene vahetatav
salongiklaas 0€,
järgnevate klaaside
vahetusele rakendub
põhiomavastutus.

Asendusauto

Lisamakse eest
Lisamakse eest.
Sisaldub kuni 30
(maksab umbes 55
Asendusautot ei anta,
päeva.
EUR
kui sõiduki remondiaeg Asendusautot ei anta,
hüvitis kuni 16 päeva on lühem kui 24 tundi kui sõiduki remondiaeg
35EUR/päev, esimesed
on lühem kui 24 tundi
2 päeva omavastutus)

Lisamakse eest / 3
tööpäeva

Sõiduki äravedu
ja teeletõstmine

Põhjendatud kulud kuni
300 eurot.
Autoabi puhul: Eestis
kuni 300 eurot,
Euroopas kuni 800
eurot.

Põhjendatud kulud kuni 150 eurot

Kuni 10%
kindlustussummast

Ennetähtaegse
lõpetamise tasu

Puudub

Puudub

Puudub

Väärtus

Turvapoldid
valuvelgedel
Liisingväärtuskindlustus *

Turuväärtus
Uusväärtus – uue auto
puhul, v. kuni 1
aastased sõidukid, kuni
25 000 km läbisõit

Turuväärtus

Nõutud
Lisamakse eest

Sisaldub, kui auto
registreeriti esmaselt
Eestis ja
registreerimisest ei ole
möödunud rohkem kui
1 aasta
Nõutud

Lisamakse eest

Turuväärtus

Ei ole nõutud
Sisaldub

Lisamakse eest

*Liisingväärtuse kindlustus:
Kehtib kui samal ajal on täidetud kõik järgmised tingimused:
- autot ei ole kindlustusperioodi jooksul kasutatud takso, kuller-, operatiiv-, alarm- või turvafirma
patrullsõidukina;
- auto on esmaselt registreeritud Eestis;
- auto esmasest registreerimisest ei ole möödunud üle viie aasta;
- auto liisingu jääkväärtus ei ole üle 35 000 euro;
- auto turuhind vahetult enne kindlustusjuhtumit on väiksem kui liisingulepingu jääkväärtus vahetult
enne kindlustusjuhtumit.

Vector Kindlustusmaakler OÜ

Tuuleveski 4, 10618 Tallinn

tel +3725103905

