APPLE SEADMETE KINDLUSTUS KLAAR OÜ KLIENDILE
KINDLUSTATAVAD ESEMED:

Apple sülearvutid, iPadid ja nende lisad

KINDLUSTUSPERIOOD:

2 aastat, 3 aastat või 4 aastat
Kehtivuse alguseks on Klaar OÜ poolt väljastatud arve kuupäev.
Kindlustusperiood on märgitud arvele.

KINDLUSTUSE KEHTIVUS:

Kindlustuskaitse kehtib kogu maailmas.

KINDLUSTUSVÄÄRTUS:

Uue seadme kindlustusväärtus võrdub tema esmamüügihinnaga ja püsib
muutumatuna 2 aasta jooksul. Üle 2 aasta vanuse seadme kindlustusväärtus on
kindlustusobjekti harilik hind (turuhind).

OMAVASTUTUS:

50 EUR

KINDLUSTUSMAKSE:

Tasumine ühe maksena vastavalt arvele.

TÜÜPTINGIMUSED:

Salva Kindlustuse AS Kindlustuse üldtingimused
Salva Kindlustuse AS Apple seadmete kindlustuse tingimused

KINDLUSTUSANDJA ANDMED
Kindlustusandjaks on Salva Kindlustuse AS, asukohaga Pärnu mnt 16 10141 Tallinn, e-mail: salva@salva.ee. Salva Kindlustuse AS
teeninduskohtade andmed on avaldatud veebilehel www.salva.ee.
Kindlustustingimustega palume tutvuda veebilehel www.salva.ee või Teile sobivas teeninduspunktis.

KINDLUSTUSLEPINGU KEHTIVUS JA KOHALDATAV ÕIGUS
Salva Kindlustuse AS pakub käesolevaga võimalust sõlmida kindlustusleping, mille põhitingimused on kirjeldatud käesoleval teabelehel.
Kindlustuslepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.

LEPINGU SÕLMIMINE JA KINDLUSTUSKAITSE JÕUSTUMINE
Kindlustusleping jõustub kindlustusmakse tasumise kohta väljastatud arve kuupäevast arvates, eeldusel, et kindlustusvõtja tasub
kindlustusmakse tasumise kohta esitatud arve nõuetekohaselt. Arve tasumisega kinnitab kindlustusvõtja, et nõustub kindlustuslepingu
sõlmimisega käesoleval teabelehel nimetatud tingimustel ja sellel viidatud tüüptingimustel. Kindlustuspoliis saadetakse kindlustusvõtja
elektronposti aadressile hiljemalt 60 päeva jooksul arvates arve väljastamisest.
Kui kindlustusvõtja ei tasu kindlustusmakset nõuetekohaselt, loetakse, et kindlustusvõtja ei soovinud kindlustuslepingut nimetatud
tingimustel sõlmida ning kindlustuslepingut ei sõlmitud. Nimetatud juhul kindlustuskaitset ei teki.

KINDLUSTUSVÕTJA TEATAMISE KOHUSTUS
Kindlustusvõtja on kohustatud teavitama kindlustusandjat kõikidest poliisil esitatud andmete muutustest ning muudest teadaolevatest
asjaoludest, sh asjaoludest, mis olid kindlustuslepingu sõlmimisel teada, kuid mis jäid tähelepanuta, millel võib olla mõju kindlustusandja
otsusele kindlustusleping sõlmida või teha seda kokkulepitud tingimustel. Kõik avaldused, taotlused ja seletused tuleb kindlustusandjale
esitada kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Kuni andmete muutust kajastava kirjaliku teate saamiseni loeb kindlustusandja õigeks
poliisil märgitud andmed.

KINDLUSTUSLEPINGU LÕPETAMISE TINGIMUSED
Kindlustuslepingu lõpetamine toimub tüüptingimustes ja Võlaõigusseaduses sätestatud alustel ja korras.

KAHJUDE KÄSITLEMINE
Salva Kindlustuse AS Pärnu mnt 16 10141 Tallinn tel 6 800 500 varakahjud@salva.ee.

KAHJUJUHTUMIST TEATAMISE TÄHTAEG
Kindlustusvõtja või temaga võrdsustatud isik peab kahju toimumisest, selle iseloomust ja suurusest kindlustusandjat informeerima kirjalikult
või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis viivitamata alates kahjujuhtumist teadasaamisest, hiljemalt kahjujuhtumile järgneva kahe
tööpäeva jooksul.

VAIDLUSTE LAHENDAMISE KORD
Kõik kindlustuslepingust tulenevad vaidlused lahendatakse lepingus nimetatud tüüptingimuste ja Eesti Vabariigi õigusaktide alusel. Juhul kui
tüüptingimused on tõlgitud muusse keelde, juhindutakse vaidluste korral nende tõlgendamisel eestikeelsest tekstist. Kokkuleppe
mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused Harju Maakohtus. Kohtuväliselt lahendab kindlustusvaidlusi EKsLi juurde loodud
kindlustusvaidluste lepitusorgan (asukoht Mustamäe tee 46, Tallinn).

KINDLUSTUSJÄRELEVALVE
Finantsinspektsioon Sakala 4 15030. Finantsinspektsioon teostab järelevalvet kindlustusandja tegevuse õigusaktidega vastavuse üle.
Finantsinspektsioon ei lahenda kindlustusandja ja kindlustusvõtja vahelist lepingulist vaidlust.

