GAP ARVEPÕHISE JA GAP
KASKO KINDLUSTUSE
TINGIMUSED
ÜLDSÄTTED
§1
Käesoleva kindlustuse tingimuste alusel sõlmitakse leping
Kindlustusseltsiga Lloyd’s, kes on kantud registrisse Inglismaal,
1 Lime Street, London, EC3M 7HA. Lloyd’s on õiguslik
kindlustusliit.
Kindlustusseltsiks on Inglismaal, Gallery 9, One Lime Street,
London, EC3M 7HA registreeritud sündikaat Lloyd’s nr 4444,
mida haldab Canopius Managing Agent Ltd nr 01514453 all.
Lloyd’s esindajaks Poolas on Lloyd’s Polska sp. z o.o. asukohaga
Varssavi Finantskeskuses /Warszawskie Centrum Finansowe/ ul.
Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa. WAGAS, esindab
Kindlustusseltsi viitenumbri B0600B1660003 all.
Kindlustusselts on volitatud Eesti Vabariigi territooriumil
tegutsema vabakaubanduse ja EMP (Euroopa Majanduspiirkond)
ühisturu lepingu alusel, sõlmib kindlustuse lepinguid füüsiliste,
juriidiliste isikute ja organisatsioonidega, kes ei ole juriidilised
isikud, ent kellel on õigusvõime (edaspidi Kindlustusvõtjad).
§2
1. Käesolevate kindlustustingimuste alusel võib, kooskõlas 26.
septembri 2001. a. Võlaõigusseaduse §424 lg 1 (RT I 2001, 81,
487, muudatustega) sõlmida kindlustuslepingu kolmandate
isikute kasuks, kes on füüsilised, juriidilised isikud või
organisatsioonid, kes ei ole juriidilised isikud, kellel on sõiduki
omandiõigus (edaspidi Kindlustatud).
2. Juhul, kui kindlustusandja sõlmib lepingu kolmanda isiku
kasuks, ei pea õigustusandjal sõidukile omandiõigust olema.
MÕISTED
§3
Käesolevate kindlustustingimuste mõistes:
1) Kahjude Kinnitamise Keskus on WAGAS S.A.,
asukohaga Varssavis;
2) täiskahju kuupäevaks peetakse juhtumit, mille
tulemusel peamine Kindlustusandja täiskahju hüvitise
sõiduki peamise kindlustuslepingu alusel välja maksis;
3) täiskahjuks peetakse iga kahjut, mis on põhjustatud ühe
õnnetusjuhtumi
poolt,
mida
sõiduki
peamise
Kindlustusandja poolt tunnustatakse täiskahjuna, sh ka
täiskahjut, mis tuleneb sõiduki vargusest;
4) juhiks peetakse iga isikut, kes on sõiduki omaniku poolt
volitatud sõidukit kasutama ja kellel on kehtivate
õigusaktide alusel õigus sõiduki juhtimiseks antud riigis,
kus õnnetusjuhtum, mida hõlmab kindlustuskaitse
käesolevate kindlustustingimuste alusel, aset leidis;
5) sõiduki peamiseks kindlustuseks peetakse:
a) sõiduki
kaskokindlustuslepingut
täieliku
kindlustuskaitsega mõistes, mis talle on väljastatud
sõiduki peamise Kindlustusandja poolt, kus on märgitud
ära sõiduki väärtus, mis on kooskõlas GAP poliisil
märgitud väärtusega (või, ainult sellisel juhul, kus
kaskokindlustuspoliis
uuendatakse
ilma
sõiduki
turuväärtuse
arvutamiseta,
sõiduki
peamiseks
kindlustuseks peetakse sõiduki turuväärtus GAP
kindlustuslepingu sõlmimise päeval, mis arvutatakse
tagantjärele täiskahju tekke kuupäeval vastavalt
EUROTAX GLASS poolt avaldatud kataloogile), mis on
sõlmitud Kindlustusvõtja või Kindlustatu poolt sõiduki
peamise Kindlustusandjaga ja
b) mehaaniliste sõidukite omanikele kohustuslikku
tsiviilvastutuskindlustuse lepingut, mille alusel sõiduki
peamine Kindlustusandja annab kindlustuse kolmanda
isiku poolt põhjustatud täiskahju tagajärgedele;
6) sõiduki
peamiseks
kindlustajaks
peetakse
kindlustustegevusega tegelevat ettevõtet, kellel on luba
kindlustuslepingute
sõlmimiseks
Eesti
Vabariigi
territooriumil ja kes on sõlminud sõiduki peamise
kindlustuse lepingu;
7) sõidukiks peetakse mehaanilist sõidukit, mille lubatud
kogumass ei ületa 3,5 tonni, mis on registreeritud
liikluseeskirjade alusel Eesti Vabariigis, kus see on ostetud
Eestis
ning
on
märgistatud
Eesti
Vabariigi
registreerimisnumbritega.
8) kahjuks peetakse kahjut § 4 lõige 1 mõistes;
9) sõiduki
arvepõhiseks
väärtuseks
peetakse
Kindlustatud ja Eesti Vabariigi territooriumil ostetud sõiduki
väärtust (neto – ilma käibemaksuta / bruto –
käibemaksuga / neto + 50% - netoväärtus, millele on
lisatud 50% käibemaks), mis on märgitud ostudokumendile
(koos tehases paigaldatud tarvikutega), v.a. garantiitasud,
kindlustusmaksed,
tarnetasud,
haldustasud,
tasud
teefondile, litsentsitasud ja edasimüüja poolt paigaldatud
tarvikud, v.a. juhul, kui need on märgitud vastava tootja
hinnakirja ja ära märgitud ostudokumendil, mis ei tohi siiski
olla suurem, kui 105% EUROTAX GLASS poolt avaldatud
kataloogis; kusjuures GAP kindlustuspoliisile märgitud
väärtus peaks olema sama, mis sõiduki ostuarvele
märgitud väärtus/ Kaskokindlustuse poliisil; Kui sõiduki
väärtust ei ole kaskokindlustuse poliisil märgitud (ainult
kaskokindlustuspoliisi uuendamise korral), loetakse sõiduki
väärtus võrdseks GAP poliisi sõlmimise päeval EUROTAX
GLASS kataloogis toodud väärtusega, mis arvutatakse
täiskahju kuupäeval.
10) sõiduki hinnanguline väärtus on GAP poliisil ära
märgitud sõiduki väärtus juhul, kui kaskokindlustuspoliisi

uuendamisel puudub sõiduki väärtus. Sõiduki hinnanguline
väärtus arvutatakse vastavalt kulumistabelile ja sõiduki
arvepõhisele
väärtusele
ostukuupäeval
ainult
kindlustuspoliisi sõlmimise ja kindlustusmakse näitamise
eesmärgil;
11) Kulumistabel näitab protsentides (%) sõiduki väärtuse
vähenemise taset järgnevatel aastatel pärast sõiduki
ostmist ja võimaldab kindlaks määrata kindlustusmakse
arvutamiseks vajaliku sõiduki hinnangulise väärtuse. Need
väärtused on 20% sõiduki esimesel kasutamisaastal, 35%
teisel, 45% kolmandal, 55% neljandal ja 65% viiendal;
12) sõiduki vanuseks loetakse perioodi alates sõiduki esmase
registreerimise kuupäevast, mida tehakse sõiduki
tootmisaastal,
kuni
kindlustuslepingu
sõlmimise
kuupäevani; kui esmane registreerimine leidis aset hiljem
kui sõiduki tootmisaasta, arvestatakse sõiduki vanust alates
tootmisaasta 31. detsembrist;
13) kindlustusvõtja on füüsiline, juriidiline isik või
organisatsioon, kes ei ole juriidiline isik, kes on sõlminud
kindlustuslepingu kindlustatud kasuks;
14) kindlustatu on füüsiline, juriidiline isik või organisatsioon,
kes ei ole juriidiline isik, kes on märgitud kindlustuspoliisile
ja kelle riski kaitstakse;
15) Kindlustusselts / Kindlustaja on kindlustuspoliisile
märgitud sündikaat Lloyd’s, kes võtab riski GAP-kindlustuse
raames.

juhtimine isiku poolt, kellel puudus kooskõlas kohalike
õigusaktide sätetega vajalik luba sõiduki juhtimiseks
riigi territooriumil, kus leidis aset GAP-kindlustusega
hõlmatud sündmus;
5) täiskahju eest, mille põhjustas Kindlustatud sõiduki
juhtimine isiku poolt, kes oli alkoholi, narkootikumide
või ravimite mõju all, mille kasutamise korral on
sõiduki juhtimine vastunäidustatud;
6) kahju või täiskahju eest, mis toimus teistel asjaoludel,
kui kahjuteate vormil kirjeldatud asjaolud, mis
koostati sõiduki peamise kindlustuse või GAPkindlustuse saamise eesmärgil;
7) peamise
kahjuhüvitise
summa
vähendamise
põhjused: märked kaskokindlustuse poliisil, mis ei ole
vastavuses sõiduki tegeliku väärtusega ja sellest
tulenevad negatiivsed korrigeerimised, mida kasutati
hüvitise väljamaksmisel peamise kindlustusandja
poolt; omavastutus, vähendatud kindlustussumma,
jääkväärtused, reduktsioon või muud mahaarvamised
(eelkõige käibemaksu ja tulumaksu mahaarvamine),
kooskõlas
sõiduki
peamise
kindlustusandja
tingimustega;
8) täiskahju eest, mida põhjustas Kindlustatud auto
võtmete või dokumentide hooletusse jätmine või
ebaõige turvastamine, sh peale muu ka juhul, kui
võtmed on jäetud avalikku kohta;
9) täiskahju eest, mida on põhjustanud sõda, rahutused
või sõidukite kasutamise tulemusena sõjaväes,
politseis ja muude ametivõimude huvides või sõidukite
aktiivsel kasutamisel protestiavalduste, streikide,
teetõkestuste jms ajal;
10) täiskahju eest, mida on põhjustanud tuumaenergia,
radioaktiivse saaste, laserkiirguse ja magnet- ja
elektromagnetvälja mõju;
11) täiskahju eest, mida põhjustas Kindlustatud sõiduki
kasutamine seoses kuriteo toimepanekuga selle
omaniku poolt või teiste isikute poolt, kes olid
volitatud seda kasutama või võõrandama;
12) täiskahju eest, mida on põhjustanud Kindlustatud
sõiduki
mitteotstarbekohane
kasutamine,
mittenõuetekohane laadimine ja mittenõuetekohane
lasti või pagasi vedu;
13) täiskahju eest, mida on põhjustanud Kindlustatud
sõiduki vargus või Kindlustatud sõiduki lühiajaline
kasutamine omaniku loata, juhul, kui sõiduki juht on
sõidukist lahkunud ja jätnud võtmed autosse (mis
võimaldas sõiduki avamise või käivitamise);
14) täiskahju eest, mida on põhjustanud Kindlustatud
sõiduki omandiõiguse üleandmine täitemenetluse
tulemusel
või
kasutusele
antud
sõiduki
väärkasutamine (nt rahastamisleping);
15) kaudsete, majanduslike kahjude, saamata jäänud
tulu, mille põhjuseks on Kindlustatud sõiduki
kasutamise võimaluse puudumine, korral;
16) kahjumi või kahju eest, mis on selgesõnaliselt sõiduki
peamise kindlustuse lepingus välistatud või mida võiks
hõlmata kindlustuskaitse laiendus kindlustatud sõiduki
peamise kindlustuse lepingu alusel, kui selline variant
oleks ostetud või kui Kindlustusvõtja ei oleks sellest
loobunud. See säte ei puuduta sõiduki püsiva väärtuse
säilitamist;
17) mistahes summa väljamakse eest GAP-kindlustuse
alusel, kui vastavalt sõiduki peamise kindlustuse
lepingule on tagatud asendusauto;
18) mistahes kindlustushüvitise summa väljamakse eest
käesoleva
GAP-kindlustuse
raamides,
kui
kindlustushüvitis
on
välja
makstud
GAP
kindlustuspoliisi
alusel,
mis
sõlmiti
teise
Kindlustusseltsiga.

KINDLUSTUSE ESE JA ULATUS
§4
1. Käesolevad kindlustustingimused hõlmavad kahjusid, mis
põhinevad Kindlustatud sõiduki arvepõhise väärtuse (GAP
arvepõhise
kindlustuse
korral)
või
sõiduki
kaskokindlustuspoliisist
tuleneva
kindlustussumma
erinevusel, mis on kehtiv esimesel kaskokindlustuspoliisi
kehtivuspäeval (GAP Kasko kindlustuse korral); või sõiduki
väärtuse GAP poliisi ostmise kuupäeval, mis on toodud
EUROTAX GLASS
poolt avaldud kataloogis ja
mis
arvutatakse täiskahju tekke kuupäeval (GAP Kasko
kindlustuse korral, kasko kindlustuse uuendamiseks ja juhul,
kui kindlustuse sõlmimise kuupäeval sõiduki väärtus ei ole
määratletud) ja:
a. täiskahju puhul omistatud kindlustushüvitise summa
vahel, võttes arvesse: sõiduki peamise Kindlustusandja
poolt välja makstud hüvitise summat ning kahjustatud
sõiduki võimalikku väärtust kooskõlas sõiduki peamise
kindlustuse lepinguga või
b. sõiduki väärtuse vahel täiskahju kuupäeva seisuga, mis
on toodud EUROTAX GLASS poolt avaldatud kataloogis.
2. Kahju suurusena, mida mainiti punkt 1, määratlemisel,
kasutatakse suuremat väärtust, mida mainiti punkt 1 a) ja
b) eelpool.
3. Kindlustuskaitse
hõlmab
vastavalt
käesolevatele
kindlustustingimustele sõidukeid:
1) mille vanus ei ületa 5 aastat (60 kuud) ja
2) mille arvepõhine väärtus on kuni 150 000 EUR
(käibemaksuga) kindlustussummaga 20 000 EUR või
kuni 75 000 EUR (käibemaksuga) kindlustussummaga
12 600€.
3) mida on mainitud EUROTAX GLASS poolt välja antud
kataloogis ja
4) mis on hõlmatud sõiduki peamise kindlustusega kogu
perioodi kestel, milleks on sõlmitud GAP-kindlustuse
leping.
§5
Kindlustusselts kannab vastutust juhul, kui
1. täiskahju tekib Euroopa Liidu liikmesriikide territooriumil
GAP-kindlustuslepingu kehtivuse perioodil;
2. kui sõiduki peamine Kindlustusandja on maksnud välja
dokumenteeritud
kindlustushüvitise
täiskahju
eest,
vastavalt sõiduki peamise kindlustuse tingimustega
3. kui Kindlustusvõtjal või Kindlustatul on olemas peamine
kindlustusleping, mida mainiti § 3 lg 5 (a), mis on kehtiv
GAP-kindlustuslepingu sõlmimise hetkel ning kogu sellel
perioodil, milleks sõlmitakse GAP-kindlustusleping.
VASTUTUSE PIIRANGUD JA VÄLISTUSED
§6
1. Kindlustuskaitse ei hõlma kahjusid järgmiste sõidukite
puhul:
1) mida
kasutatakse
autorallidel,
võidusõitudel,
testisõitudel või kullerteenuste osutamisel;
2) mis on registreeritud erisõidukitena, mida kasutatakse
soomusautodena (v.a „C” tüüpi ehitusega sõiduautod),
kiirabiautodena, matuseautodena, politseis, sõjaväes,
tuletõrjeautodena ja piirivalves;
3) mida kasutatakse tasulistel eesmärkidel, taksodena või
tasulisel reisijate veol;
4) mida kasutatakse sõiduõppel;
5) elektrimootoritega või rootormootoriga sõidukid (ei
puuduta hübriidsõidukeid);
6) mis on kohandatud puuetega isikute veoks, eluruumiga
autosid, vagunelamuid või haagissuvilaid;
7) mille ehitust on muudetud viisil, mis ei vasta tootja
poolt antud tehnilistele andmetele.
8) Mis on taastatud kasutuskõlblikuks peale täielikku
hävinemist.
2. Kindlustusselts ei kanna vastutust:
1) varalise kahju eest, mis ei ole sõiduki peamise
Kindlustusandja poolt tunnistatud täiskahjuks;
2) kahju või täiskahju eest, mis tekkis enne
kindlustusperioodi algust;
3) täiskahju eest, mille põhjustas raske hooletus või mida
tekitati meelega Kindlustusvõtja, Kindlustatu või
Kindlustatud sõiduki juhi poolt;
4) täiskahju eest, mille põhjustas Kindlustatud sõiduki

1.
2.
3.

4.

KINDLUSTUSLEPING
§7
Kindlustusleping sõlmitakse Kindlustusvõtja taotlusel.
Kindlustusleping sõlmitakse pärast sõiduki eelnevat
identifitseerimist.
Kindlustuslepingu
sõlmimine
kinnitatakse
kindlustusdokumentidega (poliisiga), mis peab olema
allkirjastatud Kindlustusvõtja poolt. Juhul, kui poliisil
puudub allkiri või Kindlustusvõtja ei ole dokumenti
digitaalselt allkirjastanud, jõustub poliis koos kindlustuse
tingimustega alates Kindlustusvõtja / Kindlustatu
/ nende poolt määratud isiku poolt kindlustusmakse
sooritamise hetkel.
Kindlustuse tingimused ja kindlustuspoliisi saadab
WAGAS, kes esindab Kindlustusseltsi (Lloyd’s sündikaat
4444), viitenumbriga B0600B1660003. Poliisil mainitud
kindlustusmakse maksmine tagab kindlustuskaitset
vastavalt kindlustuse üldtingimustele, samuti arvestab ka
kõik kliendi ja kindlustusseltsi vahel kindlustuskaitse
raames kokkulepitud muudatused.
KINDLUSTUSE SUMMA JA MAKSE
§8

1. Kindlustuslepingus
sätestatud
sõltuvalt valitud variandist:
a)
b)

kindlustussumma

on

12 600 EUR sõidukitele, mille väärtus on kuni
75 000€ (käibemaksuga).

20 000 EUR sõidukitele, mille väärtus on kuni
150 000 EUR (käibemaksuga) või
2. Kindlustussumma kujutab endast Kindlustusseltsi
vastutuse ülempiiri.

§9
1. Kindlustusseltsile on tuleb kindlustuslepingu sõlmimise
hetkest alates tasuda kindlustusmakse. Kindlustusleping
jõustub kindlustusmakse tasumise päeval.
2. Kindlustusmakse suuruse määratleb kindlustuslepingu
päeval kehtiv kindlustusmaksete tariif.
3. Kindlustusmakse
tasumiseks
on
kohustatud
Kindlustusvõtja.
4. Kindlustusmakse tasutakse ühekordselt kindlustuslepingu
sõlmimise
päeval,
kindlustusmakse
tasumine
on
võrdväärne kindlustuslepingu allkirjastamisega ning
nõusolekuga kõikide kindlustuspoliisi ja kindlustuse
tingimuste avaldustega.
VASTUTUSE PERIOOD
§ 10
1. GAP-kindlustuse leping sõlmitakse 36 / 48 või 60 kuuks –
sõltuvalt valitud variandist. (accepted as there are no timely
limitations as in Lithuania for max 12 months)
2. Juhul, kui Kindlustatu kindlustusperioodi ajal sõiduki
võõrandab, tagab Kindlustusselts kindlustuskaitse sõiduki
ostjale, tingimusel, et ostja täidab 14 päeva jooksul alates
sõiduki ostukuupäevast tingimused, mida mainiti § 4
punktis lõige 3. Kindlustuskaitse koguperiood, mida
Kindlustusandja annab müüjale ja järgmisele sõiduki
ostjale, kestab maksimaalselt nii mitu kuud, kui mitmeks
algselt GAP-kindlustuse poliis müüja poolt osteti.
§ 11
1. Kindlustusseltsi vastutus algab kuupäevast, mis on
kindlustusdokumendil
märgitud
kindlustusperioodi
algusena, ent mitte varem, kui päeval, mis järgneb
kindlustusmakse tasumise kuupäevale.
2. GAP-kindlustusleping lõppeb:
a) kindlustusperioodi
lõppemisel,
v.a.
juhul,
kui
kindlustuslepingust tulenev suhe on enne seda tähtaega
teistel põhjustel lõppenud;
b) päeval, mil tehti väljamakse teavitatud kahjujuhtumi
eest;
c) päeval, mil Kindlustusvõtja taganeb GAP-kindlustuse
lepingust.
d) pärast Kindlustusseltsi pankroti või maksujõuetuse
väljakuulutamist.
3. Kindlustusvõtjal on õigus taganeda GAP-kindlustuse
lepingust 30 päeva jooksul selle sõlmimisest ning 7 päeva
jooksul selle sõlmimisest ettevõtja poolt, kui see on
sõlmitud pikemaks perioodiks kui 1 aasta. Lepingust
taganemine ei vabasta Kindlustusvõtjat kohustusest tasuda
kindlustusmakset selle perioodi eest, millal Kindlustusselts
talle kindlustuskaitse tagas.
4. Kui GAP kindlustusleping oli sõlmitud kolmanda isiku
kasuks, on Kindlustusvõtjal õigus kindlustuslepingust
taganeda ainult Kindlustatu kirjaliku avalduse alusel. Sellisel
juhul Kindlustusvõtja lepingust taganedes esitab
Kindlustusseltsile Kindlustatu
lepingust
taganemise
avalduse koopia.
5. Kindlustusvõtja võib kindlustuslepingu tühistada juhul, kui
Kindlustusseltsi tegevusluba tühistatakse või peatatakse.
TEGUTSEMINE KAHJUJUHTUMI KORRAL
§ 12
1. Kui Kindlustusvõtja/Kindlustatu on saanud sõiduki
peamiselt Kindlustusandjalt otsuse kindlustushüvitise
tasumise kohta täiskahju eest, on ta kohustatud
viivitamata, ent mitte hiljem kui 3 tööpäeva jooksul alates
selle saamisest, kontakteeruma Kinnitamise Keskusega
(Centrum Autoryzacji Szkód) aadressil:
WAGAS S.A.
tn Świętojerska 5/7
00-236 Varssavi
Telefoni nr: (+372)644 51 76
e-mail: claims.est@wagas.eu
Online: claimswagas.eu
et kinnitada kindlustuslepingu kehtivust

ja edastada

järgmine teave:
a) täielik nimi ja perekonnanimi, firma, aadress,
telefoninumber, isikukood, käibemaksukohuslase
number;
b) sõiduki registreerimisnumber:
c)
d)
e)

sõiduki VIN-kood:

GAP-kindlustuspoliisi number;
sõiduki peamise kindlustuslepingu poliisi number,
sõiduki peamise Kindlustusandja firma nimi ja tema
telefoninumber;
f)
täiskahju tekke kuupäev;
g) täiskahju põhjused.
2. Kahjude Kinnitamise Keskus (Centrum Autoryzacji Szkód)
edastab Kindlustusvõtjale teavitamise vormi või see on
saadaval online.
3. Kindlustusvõtja / Kindlustatu on kohustatud mitte hiljem kui
7 tööpäeva jooksul alates peamise Kindlustusandja poolt
täiskahju korral saadava kindlustushüvituse kättesaamisest
saatma Kahjude Kinnitamise Keskusele (Centrum
Autoryzacji Szkód) tähitud kirjaga täidetud kahjujuhtumist
teavitamise vormi, mis on allkirjastatud ja sisaldab kogu
nõutud teavet.
4. Punktis 3 mainitud vormile peab Kindlustusvõtja või
Kindlustatud lisama järgmised dokumendid:
a) sõiduki peamise kindlustuse lepingute, mis kehtivad
GAP-kindlustuse kehtimisperioodil, koopiad,
b) sõiduki varguse asja menetlemise lõpetamise otsuse
koopia juhul, kui kahju tekkis sõiduki varguse tagajärjel,

c)

täiskahju hüvitamist kinnitava dokumendi koopia, mis
on koostatud sõiduki peamise Kindlustusandja poolt,
kus on muu hulgas märgitud sõiduki turuväärtus, mis on
võetud aluseks täiskahju arvutamisel ning täiskahju
üksikasjalik arvutus,
d) sõiduki
peamise
Kindlustusandja
poolt
kindlustushüvitise suurust ja väljamakset käsitleva
otsuse koopia,
e) sõiduki ostuarve,
f) sõiduki registreerimistunnistuse koopia,
g) sõiduki peamisest kindlustusest tuleneva
kindlustushüvitise kättesaamist kinnitava dokumendi
koopia (ülekande saamise kinnitus),
h) sõiduki rahastamislepingu arveldamist kinnitava
dokumendi koopia või originaali.
5. Kindlustusvõtja
või
Kindlustatu
on
kohustatud,
Kindlustusseltsi vastaval taotlusel, andma Kindlustusseltsile
või Kahjude Kinnitamise Keskusele (Centrum Autoryzacji
Szkód) volituse sõiduki peamise Kindlustusandja valduses
olevate täiskahjuga seotud dokumentidega tutvumiseks
KAHJUHÜVITISE MAKSMINE
§ 13
1. Kindlustusselts määrab kindlaks kindlustushüvitise suuruse
vastavalt sõlmitud kindlustuslepingule.
2. Kindlustushüvitise summa ei või ületada kindlustussumma
suurust.
3. Kindlustushüvitis makstakse välja eurodes.
4. Käesoleva lepingu põhjal teostatav kahjuhüvitise
väljamakse, mis sisaldaks käibemaksu (brutoväärtus) või
osa sellest (netoväärtus + 50% käibemaksu) on võimalik
üksnes järgmistel juhtumitel:
a) kui
GAP-kindlustusleping
on
sõlmitud:
sõiduki
ostuarvepõhise väärtuse alusel (arvepõhise GAPkindlustuse korral) või peamise Kindlustusseltsi
kaskokindlustuse poliisil toodud väärtuse alusel (GAP
Kasko kindlustuse korral) või sõiduki turuväärtuse alusel
GAP kindlustuslepingu ostmise päeval, mis arvutatakse
tagantjärele täiskahju tekke kuupäeval vastavalt
EUROTAX GLASS poolt avaldatud kataloogile (GAP Kasko
kindlustuse korral juhul, kui sõiduki kindlustamise päeval
väärtus ei ole määratletud,
mis sisaldab käibemaksu
(brutoväärtus) või selle osa (netoväärtus + 50%
käibemaksu); Kui sõiduki väärtust ei ole kaskokindlustuse
poliisil märgitud, loetakse sõiduki väärtus võrdseks GAP
poliisi sõlmimise päeval EUROTAX GLASS kataloogis
toodud väärtusega, mis arvutatakse tagantjärele
täiskahju tekke kuupäeval ja
b) kui peamiselt Kindlustusseltsilt on saadud täiskahju
hüvitis, mis arvestab ka käibemaksu (brutoväärtus) või
selle osa (netoväärtus + 50% käibemaksu).
5. Kahjuhüvitis makstakse Kindlustusvõtjale või kindlustatule
välja pärast kahjujuhtumi hindamist saadud teabe ja
dokumentide põhjal, mida mainiti § 12.
6. Kindlustusvõtja
või
Kindlustatu
on
kohustatud
Kindlustusseltsi nõudmisel edastama ka muud dokumendid,
mis Kindlustusseltsi arvates osutuvad vajalikuks hüvitise
suuruse kindlaks tegemisel või nõude põhjendatuse
hindamisel.
7. Kindlustusselts jätab endale õiguse Kindlustusvõtja või
Kindlustatu poolt esitatud dokumentide kontrollimiseks ja
ekspertide hinnangu kasutamiseks.
§ 14
1. Kindlustusselts on kohustatud hüvitise väljamakseks 30
päeva jooksul alates Kindlustusseltsi poolt korrektselt
täidetud ja allkirjastatud kahjujuhtumi teate vormi
kättesaamisest koos dokumentidega, mida mainiti § 12 pkt
4.
2. Juhul, kui punktis 1 määratletud tähtajal ei ole võimalik
kindlaks määrata Kindlustusseltsi vastutust või hüvitise
suurust, makstakse kindlustushüvitis välja 14 päeva jooksul
alates hetkest, kui nõuetekohase hoolsuse säilitamisel
nende asjaolude väljaselgitamine osutus võimalikuks. Siiski
peaks Kindlustusselts vaieldamatu osa hüvitisest välja
maksma lõikes 1 toodud tähtajal.
REGRESSIÕIGUS
§ 15
1. Kindlustusseltsile läheb kindlustushüvitise väljamaksmise
päeval üle tema poolt hüvitatud kahju ulatuses kahju eest
vastutava isiku vastu kuuluv kahju hüvitamise nõue.
2. Eelpool mainitud nõue ei lähe Kindlustusseltsile üle, kui
kahju toimepanijaks on isik, kellega Kindlustusvõtja või
Kindlustatu elavad püsivalt ühises leibkonnas, juhul, kui
antud kahju ei tekitatud antud isiku poolt tahtlikult.
3. Kindlustusvõtja või Kindlustatu on kohustatud edastama
Kindlustusseltsile kogu vajaliku informatsiooni ja
dokumendid ning teostama vajalikke toiminguid selleks, et
Kindlustusseltsil oleks võimalik tagajärjekas kahjunõude
hüvitamine kahju toimepanijalt.
4. Juhul, kui Kindlustusvõtja või Kindlustatu on ilma
Kindlustusseltsi nõusolekuta loobunud neile kuuluvatest
kahju hüvitamisega seotud õigusest kolmandate isikute
vastu, võib Kindlustusselts keelduda kahjuhüvitise
väljamaksmisest tervikuna või osaliselt.
LÕPPSÄTTED
§ 16
1. Kõik teated ja avaldused, mis on suunatud Kindlustusseltsile,
tuleb esitada WAGAS vahendusel, kirjalikult kättesaamise
kinnitusega või need tuleb saata WAGAS’ele tähitud kirjaga.

2. Kindlustusvõtja või Kindlustatu on kohustatud teavitama
Kindlustusseltsi WAGAS vahendusel igakordsest aadressi
muutumisest.
3. Kindlustusandjate poolt sõlmitud kindlustuslepingutest lähtuv
vastutus ei ole solidaarne, vaid nad vastutavad eraldi ja on
piiratud üksnes nende poolt võetud lepingukohustuse
suurusega.
Ükski kindlustusandjatest ei ole vastutav
ülejäänud kindlustusandjate kohustuste eest, mis mingil
põhjusel on jäänud kas osaliselt või tervikuna täitmata.
4. Kindlustuslepingu
sõlmimise
või
täitmisega
seotud
reklamatsioonid võib Kindlustusvõtja / Kindlustatu esitada
Kindlustusseltsile WAGAS vahendusel.
Reklamatsioonid
vaadatakse läbi ilma Kliendi õigusi rikkumata.
1) Reklamatsioone võib esitada järgmises vormis:
a) kirjalikult – esitades selle isiklikult WAGAS peakontoris,
aadressil ul. Świętojerska 5/7 Varssavis, 00-236 või
postisaadetisega eelpool toodud aadressil;
b) suuliselt – telefoni teel numbril (+372) 644 51 76 või
isiklikult WAGAS peakontoris;
c) elektrooniliselt
–
järgmisel
e-posti
aadressil:
complaint@wagas.eu
2) WAGAS vastab kaebustele kirjalikus vormis 30 päeva
jooksul reklamatsiooni kättesaamise kuupäevast. Vastus
reklamatsioonile esitatakse järgmises vormis:
a) kirjalikult ja saadetakse posti teel;
b) elektrooniliselt (üksnes reklamatsiooni esitava isiku
taotlusel ja tema poolt e-posti aadressi edastamisel).
3) Juhul kui WAGAS ei ole kaebuse keerukuse tõttu võimeline
sellele 30 päeva jooksul vastama, võtab ta ühendust
reklamatsiooni esitanud isikuga, et teavitada teda
hilinemise põhjustest, hädavajalikest sammudest, mida
WAGAS peab ette võtma reklamatsiooni selgitamiseks ning
nõude
läbivaatamise
eeldatavast
tähtajast.
Reklamatsioonile vastamise aeg ei ole siiski pikem kui 60
päeva.
4) Kindlustusseltsi kirjavahetus
Kindlustatuga/Kindlustusvõtjaga toimub WAGAS
vahendusel.
§ 17
WAGAS on Kindlustusseltsi nimel ja selle huvides volitatud
käesolevate kindlustustingimustes sätestatud tingimuste
realiseerimiseks.
§ 18
1. Kõikides käesolevates kindlustustingimustes ja poliisis
sätestamata küsimustes rakendatakse 10. juuni 2015. a.
kindlustustegevuse seadust (RT I, 07.07.2015, 1,
hilisemate muudatustega) ja 26. septembri 2001. a.
võlaõigusseadust (RT I 2001, 81, 487 hilisemate
muudatustega).
2. Kindlustusseltsi üle Eestis teostab järelevalvet Eesti
Finantsinspektsioon (aadress: Sakala 4, Tallinn 15030,
Eesti, www.fi.ee). Sinna on võimalik pöörduda palvega
sõltumatu nõustamise ja selgituste andmiseks.
3. Kindlustusseltsi üle teostab Suurbritannia territooriumil
järelevalvet FSA.
4. Juhul, kui Kindlustusvõtja / Kindlustatu on saanud nõude
rahuldamisest keeldumise, on tal õigus saadud otsuse
vaidlustamiseks:
a) vahetult WAGAS’ele (kirjalikus vormis, suuliselt või
elektrooniliselt) või
b) esitades avalduse Tarbijakaitseametisse (ainult
tarbijatele), aadress: Pronksi 12, Tallinn 10117,
Estonia;
c) esitades hagi üldkohtusse ja kohtusse, millel on asja
läbivaatamiseks territoriaalne pädevus.
5. Kõikidele kindlustuslepingust tulenevatele vaidlustele
kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust ja need lahendatakse
Eesti kohtute poolt.
§ 19
Käesolevad Kindlustuse Üldtingimused kinnitab Kindlustusseltsi
nimel WAGAS S.A. Juhatuse esimees Alan Orme ja neid
kohaldatakse alates 01. detsembrist.2018. a. sõlmitud
kindlustuslepingutele.

