
Sõidukikindlustus 
Kindlustusteenuse teabedokument  

Salva Kindlustuse AS 

Teabedokumendis on sõidukikindlustuse 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 

Sõidukikindlustus on auto, muu mootorsõiduki või haagise vabatahtlik kindlustus. Kindlustusjuhtumi korral hüvitatakse sõiduki kahjustumisest või hävimisest 

tulenev kahju. Sõidukikindlustust nimetatakse veel näiteks kaskokindlustuseks, kaskoks ja autokindlustuseks. 

MIDA KINDLUSTATAKSE? 

 

 Kindlustatud esemeks on Eesti Vabariigi liiklusregistris 

registreeritud maismaasõiduk või selle haagis 

esmamüügi komplektsuses. Kindlustatud on sõidukis 

olev turvahäll ja -iste; elektrisõidukis olev või laadimise 

ajaks sõiduki külge paigaldatud laadimiskaabel; sõiduki 

külge paigaldatud katuseboks, katuseraam, 

jalgrattahoidja ja haakekonks. 

 Poliisile tehtud märke korral on kindlustatud sõidukile 

püsivalt kinnitatud esemed ja lisavarustus, mis ei 

sisaldu sõiduki esmamüügi komplektsuses. 

Kindlustusjuhtumid on: 

 Õnnetusjuhtum, s.h. liiklusõnnetus 

 Torm, rahe, üleujutus 

 Tulekahju ja plahvatus 

 Vandalism 

 Vargus, röövimine või omavoliline kasutamine 

Kindlustuslepingu sõlmimisel saab valida järgmised 

täiendavad kindlustuskaitsed:  

 klaasikindlustus 

 loomale või linnule otsasõit omavastutuseta 

 reisikatkestus 

 kasutuskatkestus 

 autoabi kindlustus 

 pagasiks olevate isiklike esemete kindlustus 

 kerghaagise kindlustus 

 jalgrattakindlustus 

 pereliikme sõiduõppe kindlustus 

 sõiduki võtmete kaotamine, hävimine või vargus 

 sõiduki registreerimistunnistuse või juhilubade 

kaotamine või vargus 

 liisingväärtuse kindlustus 

 uusväärtuskindlustus 

 laadimiskahjude kindlustus 

 ümber- või sissevajumise kindlustus 

 tervisekahjustuse kindlustus 

Kindlustussumma võib olla määratud: 

 kokkuleppega, mille kohaselt kindlustussumma on 

võrdne kindlustatud asja kindlustusjuhtumieelse 

väärtusega või 

 kindlustuslepingu sõlmimisel kokkulepitud numbrilise 

väärtusena. 

MIDA EI KINDLUSTATA? 

 

Kindlustatud ei ole näiteks: 

 sõidukid, mis ei ole läbinud tehnilist ülevaatust; 

 võistlus- ja ralliautod; 

 trossidel, relssidel või rööbastel liikuvad sõidukid; 

 militaarsõidukid; 

 kaitsevaha, nano- ja keraamiline kate; 

 sõidukist eraldiseisevad rehvid ja valuveljed; 

 sõidukiga transporditav või sõidukis olev kaup. 

KAS KINDLUSTUSKAITSEL ON PIIRANGUID? 

 

Hüvitamisele ei kuulu näiteks: 

! tehase või remonditöökoja vea, puuduliku hoolduse või 

oskamatu kasutamise tõttu tekkinud kahju; 

! klaasi kahjustumisest tekkinud kahju ei hüvitata, kui 

kahjustus on seotud klaasi tavapärase kulumisega (nt 

klaasipuhastajate tekitatud kahju, klaasi jääst või lumest 

puhastamisel tekkinud kahju); 

! klaasi kahjustumisest või hävimisest tekkinud kahju ei 

hüvitata, kui klaas oli enne kindlustusjuhtumi toimumist nii 

oluliselt kahjustatud ja/või kulunud ja tuhmunud, et 

vajanuks parandamist või asendamist kindlustusjuhtumi 

tagajärjel tekkinud kahju tekkimisest sõltumata; 

! kahju põhjustanud detaili maksumus, tehniline rike, 

kulumine, rooste, ekspluatatsioonilase vigastuse, 

kaubandusliku väärtuse kao tõttu tekkinud kahju; 

! koorma poolt sõidukile põhjustatud kahju; 

! kahju, mis on tekkinud kliendi raskest hooletusest või 

mistahes õigusaktidest tulenevate nõuete rikkumisest 

sõiduki kasutamisel; 

! osalemine võistlustel, treeningsõidul, kestvussõidul; 

! kahju, mis on tekkinud sõiduki kasutamisest kaldaalal, 

soisel alal, vees või maastikul; sõidukiga lubatust 

suurema kaldenurga all sõitmisest; 

! kahju osa, mis on tekkinud seoses kindlustusvõtja 

kohustuste täitmata jätmisega; 

! omavastutuse osa tekkinud kahjust; 

! täielik loetelu hüvitispiirangutest ja välistustest on 

kindlustuslepingu tingimustes.  
 

KUS MA OLEN KINDLUSTATUD? 

 

 Kindlustus kehtib kindlustuslepingus märgitud territooriumil. 



MILLISED ON MINU KOHUSTUSED? 

 

̶ Teie põhikohustus on tasuda kindlustusmakse. 

̶ Kindlustusandjat tuleb teavitada riskiasjaoludest ja nende muutumisest, näiteks sõiduki peamisest kasutusotstarbest. 

̶ Juhul kui ei ole kokku lepitud teisiti, on kindlustusvõtja kohustatud tegema fotod kindlustatavast sõidukist vahetult enne 

kindlustusperioodi algust. Salva nõudmisel on kindlustusvõtja kohustatud esitama fotod, mis on tehtud vahetult enne kindlustusperioodi 

algust. 

̶ Täita tuleb kindlustuslepingus märgitud kindlustusvõtja kohustusi, sh: 

̶ sõidukijuhil peab olema sõiduki juhtimiseks vastava kategooria sõiduki kehtiv juhtimisõigus, kehtiv juhiluba ja tervisetõend; 

̶ kõik sõidukis viibivad isikud peavad olema kinnitatud turvavööga; 

̶ sõidukit ei tohi juhtida haigena, üleväsinuna, ravimite, alkoholi, narkootiliste ainete mõju all; 

̶ juht on kohustatud järgima liikluskorraldusvahendite või õigusaktidega kehtestatud sõidukiiruse piirmäärasid; 

̶ sõiduki võtmeid ja muid avamise seadmeid ei tohi hoida viisil, mis võimaldavad nende kättesaamist kolmandatel isikutel; 

̶ sõidukist lahkudest tuleb sõiduk sulgeda ja lukustada ja turvaseadmed rakendada. 

Kahjujuhtumi korral peab juht: 

̶ tegema kõik selleks, et hoida ära täiendava kahju tekkimist; 

̶ osalema juhtumi asjaolude selgitamisel sündmuskohal, kirjalikult fikseerima tunnistajate ja osapoolte isikud ning kontaktandmed 

(sh sõidukite kohta) ja määratlema sündmuskoha; 

̶ viivitamata teatama juhtunust varguse, röövimise, omavolilise kasutamise või vandalismi korral politseile, tulekahju korral 

politseile ja päästeametile, liiklusõnnetuse korral vastavalt õigusaktidele politseile, loomale või linnule otsasõidu korral 

Häirekeskusele või Keskkonnaametile, kui selline kohustus tuleneb õigusaktidest; 

̶ liiklusõnnetuses osalenud juht on kohustatud võimaldama enda joobe kontrollimist; 

̶ liiklusõnnetuses osalenud sõidukijuht ei tohi tarvitada alkoholi, narkootilisi või psühhotroopseid aineid kuni asjaolude 

selgitamiseni sündmuskohal ja/või enne joobeekspertiisi; 

̶ täitma Salva esindaja või raviarsti juhiseid. 

̶ Liiklusõnnetuse korral kahjustada saanud sõiduk ja muu vara tuleb säilitada õnnetuse järgses seisundis kuni kindlustusandja juhiseni. 

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? 

 

Leping loetakse sõlmituks ning kindlustuskaitse hakkab kehtima kindlustuspoliisile märgitud kindlustusperioodil, tingimusel et kindlustusvõtja 

tasub esimese kindlustusmakse õigeaegselt. 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. 

 
 
 
 
 


