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Teabedokumendis on IIZI varakindlustuse 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?  
IIZI varakindlustus on hoonete, seadmete ja inventari, kauba või muude kindlustuslepingus märgitud varade vabatahtlik kindlustus. 
Kindlustusjuhtumi korral hüvitatakse vara kahjustumisest või hävinemisest tulenev kahju. Lisaks võivad olla kindlustatud 
varakindlustusjuhtumi tagajärjel majandustegevuse jätkamiseks tehtavad kulutused ja/või kindlustatud isiku poolt kindlustuskohas 
asuva kinnisvara omamisest, haldamisest ja valdamisest tingitud õigusvastane kahju tekitamine kolmandatele isikutele.

Mida kindlustatakse?
 Kindlustatud on poliisil märgitud vara

 Erikokkuleppel võivad olla kindlustatud 
varakindlustusjuhtumi tagajärjel 
majandustegevuse jätkamiseks tehtavad 
kulutused ja/või kindlustatud isiku poolt 
kindlustuskohas asuva kinnisvara  omamisest, 
haldamisest ja valdamisest tingitud õigusvastane 
kahju tekitamine kolmandatele isikutele. Sellisel 
juhul on poliisil märgitud laiendatud kate ja/või 
kinnisvara vastutuskindlustus

 Enamlevinud kindlustusjuhtumid on tulekahju, 
torustiku leke, murdvargus, vandalism, torm, 
üleujutus

Kindlustussumma võib olla määratud:

 kokkuleppega, mille kohaselt kindlustussumma on 
võrdne kindlustushuvi väärtusega või

 kindlustuslepingu sõlmimisel kokkulepitud 
numbrilise väärtusena – hüvitispiiriga, mille korral 
alakindlustust puudutavad tingimused jäävad 
kehtima

 Esimese riski kindlustusena, kus on kindlustatud 
eseme suhtes kokkulepitud kindlustushüvitise 
ülempiir. See on suurim väljamakstav summa ühe 
kindlustusjuhtumi kohta, esimese riski kindlustuse 
kohaldamisel alakindlustust puudutavaid 
tingimusi ei rakendata

Kindlustatud on ka:

 kindlustustingimustes kirjeldatud ja 
kindlustustingimustega piiratud kindlustusjuhtumi 
ärahoidmise või vähendamise mõistlikud kulud

 kindlustustingimustes kirjeldatud ja 
kindlustustingimustega piiratud kindlustus-
juhtumijärgsed lammutus- ja koristustööd ning 
prahi äraveo kulud

Mida ei kindlustata?
Kindlustatud ei ole:

 sularaha, väärtpaberid, võlakirjad, kinkekaardid, 
loteriipiletid, kupongid, arved, tšekid, 
maksumärgid

 dokumendid, plaanid, projektid, joonised, 
arhiivimaterjalid

 infotöötlussüsteemis ja andmekandjal sisalduv 
teave ega tarkvara

 registreerimisele kuuluvad mootorsõidukid, õhu- ja 
veesõidukid

   relvad, laskemoon, lõhkeaine

   näidised, mudelid, prototüübid, näituse

       eksponaadid, antiikse või kunstilise väärtusega

       esemed, väärismetallist või -materjalist esemeid

   elusolendid, taimed

   kindlustuslepingus nimetamata vara

Kas kindlustuskaitsel on piiranguid?       
Näiteks ei hüvitata:

 kahju osa, mis on tekkinud seoses ohutusnõuete 
või muude kohustuste täitmata jätmisega, 

 kahju, mis on tekkinud kliendi tahtlusest või 
raskest hooletusest, vara puudulikust hooldusest 
või remondist

 kahju, mis on tekkinud vara hoidmisel/ kasutamisel 
mittesobivates tingimustes 

 kahju, mille põhjuseks on tuumaenergia, 
radioaktiivne kiirgus, relvade kasutamine

 kahju maapinna, ehitise vajumisest või 
pragunemisest, vibratsioonist



Kus ma olen kindlustatud?
 Kindlustus kehtib kindlustuslepingus märgitud kindlustuskohas

Millised on minu kohustused?
• Teie põhikohustus on tasuda kindlustusmakse
• Kindlustusandjat tuleb teavitada riskiasjaoludest ja nende muutumisest
• Täita tuleb kindlustuslepingus märgitud ohutusnõudeid
• Järgida tuleb Eestis kehtivaid seadusakte
• Kindlustuslepingust tulenevaid kohustusi tuleb selgitada kindlustusvõtjaga võrdsustatud isikutele
• Kindlustusandjat tuleb kahjujuhtumitest viivitamata teavitada ja järgida kindlustusandja edasisi juhiseid
• Kahjustada saanud vara tuleb säilitada kindlustusjuhtumijärgses seisundis kindlustusandja juhisteni

Millal ja kuidas ma maksan?
Kindlustusmakse suurus ja tasumise tähtaeg on poliisil. 

Tavaliselt tasutakse makse pangaülekandega arve alusel.

Millal kindlustuskaitse algab ja lõpeb? 
Kindlustuskaitse algab kindlustusperioodi alguskuupäeval. Kindlustuskaitse lõpeb kindlustusperioodi möödumisel.

Kindlustuskaitse võib lõppeda enne lepingus 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.


