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ELEKTRILISTE RISKIDE KINDLUSTUS

on kindlustustoode, mis on välja töötatud Elektrum Eesti OÜ ja If P&C
Insurance AS koostöös Elektrumi äriklientidele. Kindlustus kaitseb ettevõtetele ja nende rentnikele kuuluvaid
elektriseadmeid pikselöögi, ülepinge, alapinge, ülekoormuse või lühise tekitatud kahju korral.

KINDLUSTATUD ISIK JA KINDLUSTUSANDJA

1. Kindlustatud isik on Elektrum Eesti OÜ-ga kindlustuskaitset sisaldava elektrimüügilepingu sõlminud juriidiline isik
või füüsilisest isikust ettevõtja.
2. Kindlustatud isikuks loetakse ka elektrimüügilepingu sõlminud isiku üürnikud ja rentnikud, kes tegutsevad
kindlustuskohas ja tarbivad elektrit ainult punktis 1 nimetatud elektrimüügilepingu mõõtepunkti kaudu.
3. Kindlustusandja on If P&C Insurance AS.

KINDLUSTUSKOHT

4. Kindlustuskaitse kehtib kindlustuskohas toimunud kindlustusjuhtumitele.
5. Kindlustuskohaks loetakse kindlustatud isiku tegevuskohta, mille tarbimiskoha mõõtepunkti osas on sõlmitud
elektrimüügi leping.

KINDLUSTUSOBJEKT

6. Kindlustuskaitse kehtib kindlustusobjektide suhtes.
7. Kindlustusobjektideks on kindlustuskohas asuvad kindlustatule kuuluvad või tema kasutuses olevad elektriseadmed.
8. Kindlustusobjektiks ei loeta:
8.1. arvutitarkvara, litsentse, andmebaase, informatsiooni;
8.2. vee-, mootor- ja maastikusõidukeid, sh ATV-sid.

KINDLUSTUSJUHTUM

9. Kindlustusjuhtumiks loetakse kindlustusobjekti hävinemist või kahjustumist, mis toimus kindlustuskohas
kindlustuskaitse kehtivuse ajal järgmiste asjaolude tõttu:
9.1. pikselöök;
9.2. kindlustusobjektiväline äkiline ja ootamatu ülepinge või alapinge, ülekoormus või lühis;
9.3. kindlustusobjektisisene äkiline ja ootamatu ülepinge, alapinge, ülekoormus või lühis, mis tekitab kahju teisele
kindlustusobjektile. Rikkega kindlustusobjekti kahju kindlustusandja ei hüvita.
9.4. võrguoperaatori planeeritud tööd, mis põhjustasid ülepinge või alapinge, ülekoormuse või lühise.

VÄLISTUSED
JUHTUM EI OLE KINDLUSTUSJUHTUM
10. Kindlustusandja ei hüvita kahju või hävimist, mis on põhjustatud juhtumist, mida ei loeta kindlustusjuhtumiks.
TAHTLIKULT PÕHJUSTATUD KAHJU
11. Kindlustusandja ei hüvita kahju või hävinemist, mis on põhjustanud tahtlikult kindlustusvõtja, kindlustatu või
kindlustusobjekti seadusliku valdaja poolt.
KÄIBEMAKS, TEISED MAKSUD JA LÕIVUD
12. Käibemaksu, muid makse ja lõive ei arvestata kahjusumma hulka, kui hüvitise saamiseks õigustatud isikul on õigus
see tagasi saada või tasaarvestada.
EBAÕIGE KÄSITSEMINE VÕI KASUTAMINE
13. Kindlustusandja ei hüvita kahju või hävinemist, mille on põhjustanud kindlustusobjekti ebaõige paigaldamine,
käsitsemine või kasutamine.
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DEFEKTID, AMORTISATSIOON
14. Kindlustusandja ei hüvita amortisatsioonist (sh kulumine, katlakivi, korrosioon jne) tulenevat kahju või
hävinemist.
15. Kindlustusandja ei hüvita kahju või hävinemist, mis tuleneb hävinud või kahjustunud kindlustusobjekti enda
elektrilistest või mehhaanilistest defektidest (defektne materjal, tehnoloogia, montaaž jne). Seda välistust ei
kohaldata, kui defekti põhjustas kindlustusjuhtum.
16. Kindlustusandja ei hüvita sellise kindlustusobjekti kahju või hävinemist, mis vahetult enne kindlustusjuhtumit ei
olnud töökorras (juba kahjustunud seadet ei oldud veel parandatud vahetult enne kindlustusjuhtumit jne
KINDLUSTUSOBJEKTI KULUVAD OSAD
17. Kindlustusandja ei hüvita kindlustusobjekti kuluvale osale (nt lambid, kaitsmed, filtrid jms) tekkinud kahju, kui
sellele osale ettenähtud kasutusaeg oli ületatud.
PUUDULIKUD KAITSMED
18. Kindlustusandja ei hüvita kahju või hävinemist, mille põhjustas või mille esinemisele aitas kaasa puudulike või
ebastandardsete kaitsmete kasutamine.
ÜLDISED VÄLISTUSED
19. Kindlustusandja ei hüvita kahju või hävinemist ühelgi alljärgnevatest juhtudest:
19.1. kui kindlustusjuhtumi põhjustas tuumarelv, tuumaenergia või radioaktiivsus;
19.2. kui kindlustusjuhtumi põhjustas sõda või sõjalaadne olukord, mäss või massirahutus;
19.3. kui kindlustusjuhtumi põhjustas streik või töösulg;
19.4. kui kahju põhjustas vara sundvõõrandamine;
19.5. kui kindlustusvõtja või kindlustatud isik oli seoses kindlustusjuhtumiga vastutav sellise teo toimepanemise eest,
millel on tahtliku kuriteo või sellise teo varjamise tunnused;
19.6. kui kindlustusvõtja või kindlustatud isik esitas kindlustusandjale kahjukäsitluse jooksul ebaõiget teavet;
19.7. kui mõni teine isik on kahju või hävinemise hüvitanud.
TERRORISM
20. Terrorism on mistahes tegu, mis hõlmab vägivalda ning mis vastab alljärgnevatele tunnustele:
20.1. tegu, mille on toime pannud isik või isikute grupp, kes tegutseb iseseisvalt või seoses mõne organisatsiooniga ja
20.2. tegu on kantud poliitilistest, usulistest või ideoloogilistest eesmärkidest, sh eesmärgist mõjutada valitsust või
põhjustada poliitilistel, usulistel või ideoloogilistel eesmärkidel üldist hirmu.
21. Kindlustusandja ei hüvita terrorismist põhjustatud kahjusid. Kindlustusandja ei hüvita kahjusid, mille on
põhjustanud terrorismi takistamise meetmed.
KÜBERRÜNNAK
22. Kindlustusandja ei hüvita kahju, mis on tekkinud otseselt või kaudselt tarkvara või infosüsteemi ebaseadusliku
blokeerimise, selle töö takistamise, selle töösse ebaseadusliku sekkumise või selle mistahes muul viisil
ebaseadusliku kasutamise tõttu.
RAHVUSVAHELISTEST SANKTSIOONIDEST TULENEVAD PIIRANGUD
23. Kõik riskid, mille kindlustamine on vastuolus või mis muutuvad vastuolus olevaks piirangute, keeldude või
sanktsioonidega, mis kehtestati ÜRO, Euroopa Liidu, Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa Ühendatud Kuningriigi või
Ameerika Ühendriikide poolt, on kindlustuskaitsest välistatud alates päevast, mil eelnimetatud piiranguid, keelde
või sanktsioone kohaldatakse vastava kindlustuslepingu suhtes.

KINDLUSTUSHÜVITIS
Kindlustusobjekti on võimalik taastada

24. Kui kindlustusobjekti saab taastada, loetakse kahjuks taastamise kulu, kuid mitte enam kui kindlustusobjekti
turuväärtus.
25. Turuväärtus on kindlustusobjekti kohalik keskmine müügihind (turuhind) vahetult enne kindlustusjuhtumi
toimumist.

Kindlustusobjekti ei ole võimalik taastada

26. Kui kindlustusobjekti ei saa taastada, loetakse kahjuks kindlustusobjekti turuväärtus (vt p 25) vahetult enne
kindlustusjuhtumi toimumist.
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27. Kui kindlustusobjekti turuväärtust ei saa kindlaks määrata, loetakse kahjuks kindlustusobjektile võimalikult
sarnase objekti turuväärtus, mida on korrigeeritud arvestades seda, mil määral sarnase objekti omadused erinevad.
28. Üle 10 aasta vanuste soojuspumpade ja küttesüsteemide kahju kindlustusandja ei hüvita.
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VANA VASTU UUS
29. „Vana vastu uus“ põhimõttel on kindlustatud kuni 2 aasta vanused lauaarvutid, laptopid, projektorid,
koopiamasinad, skannerid, printerid.
30. „Vana vastu uus“ põhimõte tähendab, et kui kindlustusobjekti ei saa taastada, loetakse kahjuks uhiuue sama tüüpi
ja marki, samasuguste omadustega asja soetamise maksumus vahetult enne kindlustusjuhtumit, kuid mitte rohkem
kui selle eseme soetamismaksumus.
KINDLUSTUSSUMMA, OMAVASTUTUS
31.Kindlustussumma (hüvitise piirmäär) ja omavastutus on kirjas kindlustuse sertifikaadis.
32.Kindlustusandja hüvitab kindlustussumma piires ka ekspertiisikulud, samuti hävinud või kahjustunud
kindlustusobjekti transportimiseks vajalikud kulud.

KAHJUKÄSITLUSE PROTSEDUUR

33. Kindlustusjuhtumi korral võtab kindlustatud isik esimesel võimalusel, kui see osutub võimalikuks, ühendust
Elektrum Eesti OÜ-ga ja võtab tarvitusele kõik mõistlikud meetmed, et kahju vähendada ja võimaldada
kindlustusandjal kindlustusjuhtumi toimumise koha ülevaatust.
34. Kindlustatud isik esitab kahjunõude vastates järgmistele küsimustele:
34.1. nõude esitaja nimi, isikukood, telefon, e-post;
34.2. kindlustusjuhtumi kuupäev ja aeg;
34.3. kindlustusjuhtumi kirjeldus;
34.4. kahjude kirjeldus;
34.5. aadress, kus kindlustusjuhtum aset leidis;
34.6. eeldatav nõude summa.
35. Elektrum Eesti OÜ kontrollib kindlustuskaitse kehtivust ning edastab kahjuteate If P&C Insurance ASile.
36. Elektrum Eesti OÜ teavitab kindlustatud isikut sellest, et ta saab kahjukäsitlejalt e-posti teel kahjunõude
registreerimise teate ja temaga võtab If P&C Insurance ühendust ning juhendab tegema järgmisi samme:
36.1. viia seade parandusse;
36.2. küsida parandusfirmalt dokumenti kahju põhjuste ja kahjusumma kohta:
36.3. milline on kahju põhjus: sisemine viga, ülepinge, alapinge, pikselöök, muud põhjused;
36.4. milline on paranduse hind;
36.5. milline on seadme turuväärtus, kui parandamine ei ole mõistlik;
36.6. millised on kulutused uhiuue kindlustusobjekti ostmiseks, kui parandamine ei ole mõistlik.
36.7. edastada dokument ja fotod kahju kohta kahjukäsitlejale e-posti teel või kahjunõude registreerimise teates
toodud postiaadressil.
37. If P&C Insurance käsitleb kahjunõuet, teeb kahjunõuet puudutava otsuse ning maksab kindlustatud isikule
hüvitise.
38.Kahjukäsitleja teavitab kindlustatud isikut otsusest e-posti või posti teel.
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