SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED SI101-2016
Jõustunud 04.04.2016
Seadmekindlustuse tingimusi (tingimused) kohaldatakse AAS
Gjensidige
Baltic
Eesti
filiaalis
(Gjensidige)
sõlmitud
kindlustuslepingute suhtes, mille kohaselt on kindlustatud esemeks
kindlustusvõtja müüdud ese, mis on vastavalt Gjensidige ja
kindlustusvõtja vahel sõlmitud kindlustuslepingule kindlustatud ning
mis on märgitud kindlustusvõtjalt kindlustatule väljastatavale
sertifikaadile. Seadmekindlustuse tingimused kehtivad koos
Gjensidige kindlustuse üldtingimustega.
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1.

Üldised mõisted

1.1.

Kindlustusvõtja – isik kes on sõlminud Gjensidigega kindlustatud
eseme kindlustamiseks kindlustuslepingu.
Kindlustatu – kindlustatud eseme ostja, samuti kõik isikud, kes
kasutavad kindlustatud eset kindlustatu nõusolekul (nt pereliige,
töötaja või muu kindlustatud eseme kasutamisõigusega isik).
Kindlustushüvitise
saamise
õigus
on
kindlustatul,
kui
kindlustuslepingust ei tulene teisiti.
Kindlustatud ese – kindlustatud ese on sertifikaadil nimetatud
seade.
Kindlustuskoht – kindlustuskaitse kehtib kogu maailmas.
Kindlustuskaitse kehtivusaeg – sertifikaadil märgitud Plussgarantii
ja/või Plusskaitse kehtivusaeg, arvestades punktis 8 nimetatud
erisusi. Kindlustuskaitse kehtib ainult kindlustuskaitse kehtivusajal
toimunud kindlustusjuhtumite osas.
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2.

Plussgarantii

2.1.

Kindlustusjuhtum on kindlustatud eseme tootmisdefekt, mis ilmneb
eseme tavapärasel kasutamisel peale tootjagarantii perioodi lõppu.
PlussGarantii kindlustusjuhtumi välistused on loetletud lisaks
punktis 4 ja Gjensidige kindlustuse üldtingimustes.

2.2.

3.

Plusskaitse

3.1.

Kindlustusjuhtum on kindlustatud eseme vargus, röövimine või äkiline
ja ettenägematu kahjustumine või hävimine.
Lisaks punktis 4 ning kindlustuse üldtingimustes nimetatud
välistustele ei hüvita Gjensidige kahju, mis on tekkinud:
röövist, kui sellega ei kaasnenud füüsilise vägivalla kasutamist või
selle kasutamisega vahetut ähvardamist;
vargusest, kui see ei leidnud aset hoonesse, ruumi või muusse
lukustatud objekti sissemurdmisest;
kui kindlustatud ese oli jäetud sõidukisse nähatavale kohale,
järelevalveta avalikesse kohtadesse, lukustamata, asustamata või
valveta hoonetesse, abihoonetesse või ruumidesse;
sisemisest rikkest. Sisemiseks rikkeks loetakse kindlustatud eseme
kahjustumist või hävimist siis, kui seda ei ole põhjustanud väline
tegur;
paindumisest, kriimustumisest ja/või esteetilise välimuse kadumisest,
kui see ei välista vara edasist sihtotstarbelist kasutamist ja tööd.
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5.

Kohustused kahjujuhtumi toimumisel

5.1.

Gjensidige hüvitab kahju juhul, kui klient esitab kindlustatud eseme
ostudokumendid, teabe kahjujuhtumi põhjuste ja asjaolude kohta,
kindlustatud eseme varguse või röövi korral kahjujuhtumit tõendavad
politsei dokumendid ning kõik muud juhtumiga seotud dokumendid,
mis on vajalikud kindlustusjuhtumi ja/või kahju suuruse
väljaselgitamiseks või mida Gjensidige vajab kahju tekitamise eest
vastutavale isikule tagasinõude esitamiseks.
Hoone või muu objekti, kus kindlustatud eset hoitakse, võtmete või
turvasüsteemi koodi varguse korral tagab kindlustatu kindlustatud
eseme mehitatud või samaväärse kaitse kuni lukud või koodid on
vahetatud, või teavitab juhtumist politseid.
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6.

Kahju hüvitamine

6.1.

Kahju hüvitamise viisi (parandamine või asendamine) määrab
Gjensidige. Gjensidige ei maksa kindlustatule rahalist hüvitist.
Gjensidige hüvitab kindlustatud eseme parandamise kulu vahetult
kindlustatud
eseme
parandanud
remondiettevõttele,
kelle
kindlustusvõtja on Gjensidigega eelnevalt kokku leppinud.
Kui kindlustatud eseme parandamine ei ole majanduslikult mõistlik
või muul põhjusel võimalik, korraldab Gjensidige kindlustatud eseme
asendamise samaväärsega.
Gjensidige hüvitab kindlustusvõtjale kindlustusjuhtumi korral enam
kui 10 kg kaaluva kindlustatud eseme transpordikulu otse eseme
müünud poodi või remondiettevõttesse ja tagasi, Eesti piires.
Kindlustatud eseme transpordi korraldab kindlustusvõtja.

6.2.

6.3.

6.4.

7.

Omavastutus

7.1.

Iga kindlustusjuhtumi korral jääb kindustatu kanda sertifikaadil
märgitud omavastutus. Omavastutusest väiksem remondimaksumus
jääb kindlustatu kanda.
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Kindlustuskaitse lõppemine
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Üldised välistused
Lisaks käesolevates tingimustes eelnevalt nimetatud ning kindlustuse
üldtingimustes nimetatud välistustele ei hüvita Gjensidige kahju ja
kulu mis on tekkinud:
vara sihtotstarbele mittevastavast või tootja juhiseid rikkuvast
kasutamisest sh valest või puudulikust ühendamisest või
paigaldamisest, puhastusest, hooldusest või remondist, tootja
juhistes määratud kuupõhise töötsükli ületamisest jmt;
defektse, vale või tootja poolt sertifitseerimata varuosa, lisavarustuse
või materjali kasutamisest, tootja poolt lubamatust modifitseerimisest;
kindlustatud eseme osadele ja komponentidele, mille vahetuse
vajadust toote kasutamise käigus on tootja ette näinud, näiteks
elektripirnidele,
filtritele,
kassettidele,
lintidele,
trumlitele,
kulumaterjalidele, akule, patareile, laadijale;

kolmandate osapoolte teostatud paigaldamisest, demonteerimisest ja
transpordist;
ajutise vooluallika (generaatori vms) kasutamisest;
vältimatute looduslike protsesside (korrosioon, mädanemine,
loomulik kulumine jne) tõttu;
eseme tavapärasest kasutamisest tingitud kulumisest, järkjärgulisest
halvenemisest või kahjustumisest;
pikaajalisest vee- või aurukondensatsiooni kogunemisest;
kindlustatud eseme kasutamise võimaluse puudumisest, sh toote
remondiperioodil
asendustoote
kasutamisega
seonduvatest
kulutustest või sellega seonduvaatest ebamugavustest;
kindlustatud esemesse jäetud kolmandast esemest (nt mälupulk) või
kindlustatud esemesse salvestatud andmetest või nende
kahjustumisest/hävimisest;
viirustest või nuhkvarast, samuti tarkvara tööriketest või tarkvaraga
seotud riketest.
kindlustatud eseme kahjustumisest teadmata või tuvastamata
asjaoludest (nt aeg, asukoht);
kindlustatud eseme kasutamisel tulu teenimise eesmärgil (nt rent või
laenutamine).

Kindlustuskaitse lõpeb:
sertifikaadil märgitud kindlustuskaitse kehtivuse lõppkuupäeval;
kui kindlustatud ese asendatakse uue esemega kindlustusjuhtumi
järgselt või tootja poolt garantiiperioodil;
muudes olukordades, mis Gjensidige kindlustuse üldtingimuste või
seaduse
kohaselt
annaks
aluse
kindlustuslepingu
lõppemiseks/lõpetamiseks.

