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Kindlustuspakkumus  

 

Kokkuvõte     

Toode Kindlustusperiood 

Pikendatud garantii kindlustus Algab pärast pretensioonide esitamise perioodi lõppu, kestab kaks aastat 

Seadmekindlustus Algab ostupäeval, kestab ühe või kaks aastat 

Kindlustusmakse fikseeritakse seadme ostu hetkel ja selle tasumine toimub ühes osas.        

Kindlustatud ese 

on poliisil märgitud vallasasi (kestvuskaup), mille olete soetanud uuena poest.  
Ese on kindlustatud kogu maailmas, kuid kahjukäsitlus toimub Eestis. 
Kindlustussumma on kindlustatud eseme kindlustusväärtus vahetult enne kindlustusjuhtumi toimumist. 

Kindlustuskaitse 
 Pikendatud garantii kindlustus Seadmekindlustus 

Koguriskikindlustus (sh õnnetusjuhtum, vedelikukahjustus, tulekahju, 
üleujutus, vargus, vandalism, muu õnnetus) 

ei jah 

Tootmisdefekt jah ei 

Omavastutused 

Pikendatud garantii kindlustus Seadmekindlustus 

Omavastutust ei rakendata 

seadmel hinnaga kuni 300 eurot on omavastutus 30 eurot; 
seadmel hinnaga 300,01 kuni 700 eurot on omavastutus 99 eurot; 
seadmel hinnaga 700,01 kuni 2000 eurot on omavastutus 150 eurot; 
seadmel hinnaga üle 2000 euro on omavastutus 200 eurot. 

Varguse või röövi korral rakendatakse kahekordset omavastutust. 

 

Eritingimused 
 

LHV Kindlustus hüvitab kindlustusvõtjale kindlustusjuhtumi korral kulu, mis tekib üle 10 kg kaaluva kindlustatud eseme Eesti piires 
transportimisel remondiettevõttesse ja tagasi. 
 

Osapooled 
 

KINDLUSTUSVÕTJA 
Kindlustatud eseme ostja   

 

VÄLJASTAJA 

AS Antista 
Reg kood 10508414 

klienditeenindus@euronics.ee 
+372 651 2222 

Laki põik 6, 12918 Tallinn, Harju maakond, Eesti 

 

KINDLUSTUSANDJA 

AS LHV Kindlustus 
Reg kood 14973611 

kindlustus@lhv.ee 
+372 699 9111 

Tartu mnt 2, Tallinn, 10145, Harju maakond, Eesti 

Kahjujuhtumist teavitamine 
 
 
 
 
 
 
 

Kindlustusvõtja või temaga võrdsustatud isik 
peab kindlustusjuhtumi toimumisel sellest 
teavitama LHV-d esimesel võimalusel 

 
• 680 1122 
• lhv.ee 
• kahjud@lhv.ee 
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Kindlustustingimused ja õigus, mida lepingule kohaldatakse 

Sõltuvalt valitud kaitsest on kindlustuslepingu osa "LHV seadmekindlustuse tingimused 19.01.2021", "LHV pikendatud garantii kindlustuse 
tingimused 19.01.2021" või "LHV seadmekindlustuse tingimused 19.01.2021" ja "LHV pikendatud garantii kindlustuse tingimused 19.01.2021" 
(edaspidi tingimused). Kindlustuslepingule kohaldatakse Eesti õigust. Kindlustusmakse tasumisega kinnitab kindlustusvõtja, et on lepingu 
tingimustega tutvunud, nendest aru saanud ja soovib nende alusel kindlustuslepingut sõlmida. 
 

Tingimustega saate tutvuda:     

Pikendatud garantii kindlustus  Seadmekindlustus  Seadme- ja pikendatud garantii kindlustus 

 

 

 

 

 
 

Teabedokumentidega saate tutvuda:     

Pikendatud garantii kindlustus  Seadmekindlustus  Seadme- ja pikendatud garantii kindlustus 

 

 

 

 

 

Lepingu kehtivus 

Kindlustusleping jõustub ja kindlustuskaitse algab kindlustuspoliisile märgitud kindlustusperioodi alguskuupäeval ning lõpeb poliisile märgitud 
kindlustusperioodi lõppkuupäeval.  

Lepingust taganemine ja lepingu lõpetamine 

Kindlustuslepingust taganemiseks või selle lõpetamiseks tuleb kindlustusvõtjal esitada LHV-le e-posti aadressile kindlustus@lhv.ee kirjalikku 
taasesitamist võimaldavas vormis avaldus, milles on kirjas tasutud kindlustusmakse tagasisaaja nimi ja arvelduskonto number. Kui 
kindlustusvõtja ei ole avaldusele kindlustuslepingu lõppkuupäeva märkinud, lõpetatakse kindlustusleping avalduse kättetoimetamise 
kuupäevast järgmisel päeval.  

Kindlustuslepingut ei saa lõpetada tagasiulatuvalt. Kui kindlustusleping lõpetatakse kindlustusperioodi kestel, siis tagastab LHV 
kindlustusvõtja tasutud kindlustusmakse osa, mis vastab ajale, kui kindlustuskaitse ei kehtinud.  

Täpsemad kindlustuslepingust taganemise ja lõpetamise tingimused on tingimuste punktis „Kindlustuslepingu lõppemine, ülesütlemine ja 
lepingust taganemine“. 

LHV järelvalve ja kaebuste lahendamine 

LHV tegevuse üle teostab järelevalvet Finantsinspektsioon asukohaga Sakala 4, 15030 Tallinn.  Kindlustusvõtjal on õigus esitada LHV peale 
kaebus Finantsinspektsioonile (telefon: 66 80 500, e-post: info@fi.ee, veebileht: www.fi.ee). Viimane ei lahenda LHV ja kindlustusvõtja 
vahelisi lepingulisi vaidlusi. 

Vaidluste lahendamise kohtuväline organ on Eesti Kindlustusseltside Liidu lepitusorgan asukohaga Mustamäe tee 46, 10621 Tallinn (tel: 667 
1800, e-post: lepitus@eksl.ee) ja Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet asukohaga Endla 10a, 10122 Tallinn (tel: 667 2000, e-post: 
info@ttja.ee). Kokkuleppe mittesaavutamisel on pooltel õigus pöörduda vaidluste lahendamiseks maakohtu poole. 

Kindlustusagendi teave 

Aktsiaselts Antista (registrikood 10508414) (edaspidi agent) tegutseb kindlustusandja agendina ja on registreeritud Finantsinspektsiooni 
kindlustusagentide registris, mida saab kontrollida aadressil https://fi.ee/et/kindlustus/kindlustusvahendajad/. Agent on volitatud esindama 
kindlustusandjat tulekindlustuse ja loodusjõudude kindlustuse, muu varakindlustuse ja finantskahjude kindlustuslepingute sõlmimisel ning 
kindlustusmaksete kogumisel. Kindlustusmakse sisaldab kindlustusandja poolt makstavat agendi vahendustasu kolmkümmend kolm protsenti 
ulatuses turunduse, töötajate palkamise, koolituste ja muude kulude katmiseks. Kindlustusandja vastutab agendi tegevuse eest. Agendi 
tegevuse üle teeb järelevalvet Finantsinspektsioon asukohaga Sakala 4, 15030 Tallinn. 


