
MIDA KINDLUSTATAKSE?

 Kindlustatud on kehtiva juhtimisõigusega sõidukijuht, 
kes põhjustab liiklusõnnetuse sõidukiga, mille suhtes on 
sõlmitud kehtiv Salva Kindlustuse AS-i liikluskindlustuse 
leping.

 Kindlustusjuhtumiks on sõidukijuhi poolt sõiduki vahetu 
juhtimise käigus toimunud liiklusõnnetuse tagajärjel 
tekkinud püsiv puue või surm.

 Kindlustushüvitist makstakse ainult juhul, kui kindlustatu on 
liiklusõnnetuse põhjustaja ning talle tekkinud isikukahju ei 
kuulu hüvitamisele liikluskindlustuse seaduse alusel.

 Surmajuhtumi korral on hüvitise suuruseks 6 500 eurot. 

 Püsiva puude hüvitispiiriks on 6 500 eurot. Hüvitise suurus 
määratakse vastavalt kindlustustingimuste lisas toodud 
püsiva puude protsendi määramise tabelile.

 Kindlustushüvitiseks on ühekordne rahaline hüvitis. 
Püsiva puude hüvitis makstakse kindlustatud isikule 
ehk liiklusõnnetuse põhjustanud sõidukijuhile. 
Surmajuhtumihüvitis makstakse kindlustatud isiku 
seadusjärgsetele pärijatele.

MIDA EI KINDLUSTATA?

Kindlustatud ei ole näiteks:

 sõidukijuht, kes ei ole sõiduki õiguspärane valdaja;

 sõidukijuht, kelle juhitaval sõidukil puudub Salva 
Kindlustuse AS-i kehtiv liikluskindlustuse leping;

 liiklusõnnetuse tõttu kantud ravikulud ja muu varaline 
kahju (nt sõiduki taastusremont või sissetuleku 
vähenemine);

 liiklusõnnetus, mis toimub enne või pärast 
kindlustusperioodi;

 motospordi ja autospordi harrastamine;

 mootorsõidukite võidu- või katsetussõit;

 raseduse katkemine ja sünnitus ning sellest tingitud 
tüsistused;

 hammaste ja hambaproteeside vigastused;

 haigus, psüühikahäirete tekkimine.

 Kindlustushüvitist ei maksta liiklusõnnetuste korral, kus 
kindlustatu (sõidukijuht) on kannatanu ning tema isikukahju 
hüvitatakse liikluskindlustuse seaduse alusel.

Teabedokumendis on teenuse üldine ülevaade. See ei kajasta Teie kindlustushuvist ja nõudmistest lähtuvaid kindlustuslepingu tingimusi. Lepingu tingimused on 
muudes dokumentides, näiteks pakkumuses, kindlustustingimustes ja poliisil. 

MIS LIIKI KINDLUSTUSEGA ON TEGEMIST?

Kindlustuslepingu alusel makstakse liiklusõnnetuse tagajärjel tekkinud püsiva kehavigastuse ja surma korral rahalist hüvitist. Kindlustusleping ei kata ravikulusid, 
varalist ega mittevaralist kahju. Kindlustuslepingu saab sõlmida vaid sellise sõiduki, millel on Salva Kindlustuse AS-i liikluskindlustuse leping, juhi kindlustamiseks. 
Kindlustuslepingu sõlmimine on vabatahtlik.

KAS KINDLUSTUSKAITSEL ON PIIRANGUID?

Kindlustuskaitse ei kehti olukorras, kus:

 liiklusõnnetuse saabumist on mõjutanud sõiduki 
juhtimine haigusseisundis, üleväsinuna või mistahes 
muu terviseseisund, mis takistab sõiduki ohtutut 
juhtimist;

 sõidukijuht juhib sõidukit joobeseisundis;

 sõidukijuht ületab liiklusõnnetuse hetkel lubatud 
piirkiirust;

 õnnetusjuhtum ei toimu vahetu sõiduki juhtimise 
tagajärjel (nt ei maksta hüvitist olukorras, kus 
sõidukijuht vahetab sõidukil katki läinud rehvi);

 sõiduki juht asetab oma elu või tervise teadlikult ohtu 
või tegemist on enesevigastamise, enesetapu või selle 
katsega.
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KUS MA OLEN KINDLUSTATUD?

 Kindlustus kehtib Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis või Šveitsi Konföderatsioonis.

MILLISED ON MINU KOHUSTUSED?

 Teie kohustuseks on tasuda lepingujärgseid kindlustusmakseid.

 Teie kohustuseks on olla juhtimisel hoolas ja juhinduda kõikidest õigusaktidest, millest tulenevad sõidukiga liikluses osalemise nõuded.

 Kehavigastusega lõppenud liiklusõnnetuse toimumisest tuleb teavitada politseid.

 Kehavigastuse korral tuleb pöörduda esimesel võimalusel arsti vastuvõtule ning järgida arsti ettekirjutusi. 

 Õnnetusjuhtumi toimumisest tuleb kindlustusandjat teavitada hiljemalt 3 tööpäeva jooksul. Kindlustusandjale tuleb juhumi kohta anda õigeid  
ja täielikke andmeid. 

 Kindlustushüvitise taotlemiseks tuleb esitada kõik kindlustusandjale vajalikud dokumendid juhtumi menetemiseks.

MILLAL JA KUIDAS MA MAKSAN?

Kindlustusmakse suurus ja tasumise tähtaeg on poliisil. Tavaliselt tasutakse makse pangaülekandega arve alusel.
Kui leping loetakse sõlmituks makse tasumisest, siis pakkumuses on märgitud aeg, mille jooksul tuleb makse tasuda.

MILLAL KINDLUSTUSKAITSE ALGAB JA LÕPPEB?

Kindlustuskaitse algab kindlustusperioodi alguskuupäeval. Kindlustuskaitse lõpeb kindlustusperioodi möödumisel.
Kindlustuskaitse võib lõppeda enne poliisil märgitud kindlustusperioodi lõppu. Näiteks võib kindlustusandja lepingu lõpetada, 
kui kindlustusmakse on tasumata.

KUIDAS SAAN KINDLUSTUSLEPINGU LÕPETADA?

Lepingu lõpetamiseks tuleb esitada sooviavaldus kindlustusandjale. Tavaliselt saab lepingu ennetähtaegselt lõpetada vaid kindlustusvõtja 
ja kindlustusandja kokkuleppel.

 Püsiva puude hüvitist ei maksta kui kindlustatu sureb 1 
aasta jooksul liiklusõnnetusest (vastaval juhul makstakse 
surmajuhtumihüvitis).

 Surmajuhtumihüvitist ei maksta, kui kindlustatu sureb 
hiljem kui 1 aasta möödudes liiklusõnnetusest.

 Täielik loetelu välistustest ja piirangutest on toodud 
kindlustuslepingu kindlustustingimustes.


