
Pakkumus 
Autolevi kindlustuse sõlmimiseks
Kindlustusandja (edaspidi If) If P&C Insurance AS, äriregistri kood: 10100168, Lõõtsa 8a, 11415 Tallinn. 
Küsimuste korral helistage palun +372 777 1211 või saatke e-kiri info@if.ee. Kahjujuhtumist teatage viivitamatult 
www.if.ee, info@if.ee, +372 777 1211.

Kindlustusvõtja on Autolevi.ee keskkonnas sõidukit üüriv isik (üürnik).

Kindlustusmakse kuvatakse Autolevi.ee keskkonnas ning kindlustuslepingu sõlmimiseks tuleb makse tasuda koos 
üüriga. Kui makse ei laeku koos üüriga, siis leping ei jõustu ning Ifil ei ole lepingu täitmise kohustust.

Käesolev pakkumus kehtib Autolevi.ee rendisessiooni jooksul. 

Kindlustusobjekt on üüritud sõiduk.

Kindlustatud isikuks on sõiduki omanik.

Kindlustusperiood: üüriperiood, kuid mitte rohkem kui 12 kuud.

Kindlustuskaitse algab, kui üürnik sai sõiduki võtmed kätte, ja lõpeb sõiduki tagastamisel üürileandjale, kuid mitte 
hiljem kui kindlustusperioodi möödumisel.

Kindlustus ei kehti nende kahjude osas, mis tekkisid enne sõiduki võtmete üleandmist üürnikule või pärast sõiduki 
tagastamist üürileandjale. 

Kindlustuskaitse:  Õnnetusjuhtum (sh loodusõnnetus, vandalism), tulekahju, vargus ja röövimine.

Kindlustus kehtib ainult eelnimetatud kindlustuskaitsete osas, teised kindlustustingimustes toodud 
kindlustuskaitsed käesolevas lepingus ei kehti.

Kindlustussumma: sõiduki turuväärtus vahetult enne kindlustusjuhtumit, mitte-tootja paigaldatud sõidukiosade 
hüvitislimiit kindlustusjuhtumi kohta 1 000 eurot.

Kehtivuspiirkond: Euroopa

Omavastutused: Põhiomavastutus: 100, 500 või 1 000 eurot vastavalt Autolevi.ee keskkonnas tehtud valikule. 
Varguse ja röövimise omavastutus 15%.

Kindlustustingimused ja kindlustustoote teabedokument
Kindlustuse üldtingimused TGE-20211

Sõidukikindlustuse tingimused TK-20221

Autolevi kindlustuse teabedokument 2020/02

Palun tutvuge kindlustustoote teabedokumendi ja kindlustustingimustega, sealhulgas piirangute ja välistustega! 
Kindlustushüvitise maksmise põhimõtted on kirjas kindlustustingimustes.

Kindlustustingimuste ja kindlustustoote teabedokumendiga saate tutvuda Ifi kodulehel tingimused.if.ee

Kui Teil ei ole võimalik kindlustusandja kodulehte kasutada, palun helistage kindlustustelefonil +372 777 1211 või 
saatke e-kiri aadressil info@if.ee ning kindlustusandja edastab Teile kindlustustingimused ja kindlustustoote 
teabedokumendi paberkandjal või e-posti teel.
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https://tingimused.if.ee/ViewPDF.aspx?ID=d1d99601-6a64-44c9-a093-f4e03d4d1ffd
http://tingimused.if.ee/ViewPDF.aspx?ID=3a2f12a0-5dbb-49f0-868b-c636fb114526
tingimused.if.ee
https://tingimused.if.ee/ViewPDF.aspx?ID=d9f17fa7-0495-4bf1-8783-407bfb87dbeb


Kindlustuse üldtingimuste kasutamine
1. „Kindlustuse üldtingimuste“ punktis 16 asendatakse sõna „iseteenindus“ läbivalt sõnadega „Autolevi.ee 

keskkond“ vastavas käändes. Erinevalt „Kindlustuse üldtingimuste“ punktist 16 saadab If poliisi 
kindlustusvõtjale e-posti teel.

2. Erinevalt „Kindlustuse üldtingimustes sätestatust  Autolevi.ee keskkonna kaudu Ifile teateid ja nõudeid 
edastada ei saa.

Sõiduki filmimine või pildistamine 
If soovitab üüritud sõidukit pildistada või filmida, et jäädvustada sõiduki seisukord ja võimalikud vigastused  
sõiduki kättesaamisel ja tagastamisel. 

Oluline info
Kindlustuspoliis koostatakse ja saadetakse kindlustusvõtjale Ifile edastatud andmete ja kindlustushuvi alusel. 

Lepingu lõpetamise tingimused on võlaõigusseaduses ja poliisil viidatud kindlustustingimustes.

Kindlustusvõtjal on õigus nõuda koopiat tema poolt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis tehtud 
tahteavaldusest.

Palun tutvuge „Isikuandmete töötlemise põhimõtetega“ if.ee/isikuandmed

Kindlustuslepingule kohaldatakse Eesti õigust.

Kaebuste lahendamine
Kindlustusvõtjal on õigus esitada kindlustusandja peale kaebus Finantsinspektsioonile aadressil Sakala 4, 
15030 Tallinn. Lepinguga seotud vaidlused lahendatakse eeskätt läbirääkimiste teel. Vaidluse kohtueelseks 
lahendamiseks võib pöörduda avaldusega kindlustuslepitusorgani poole (telefon 667 1800; e-post 
lepitus@eksl.ee; postiaadress Mustamäe tee 46, Tallinn 10612), kus lepitusmenetlus on tasuta. Eelnevalt tuleb 
nõue esitada Ifile info@if.ee või Lõõtsa 8a 11415 Tallinn. Kui kokkuleppele ei jõuta, lahendatakse vaidlus 
kohtus vastavalt Eesti tsiviilkohtumenetluse seadustikule.

Kindlustusagendi teave
Käesolev leping sõlmitakse kindlustusandja volitusel tegutseva kindlustusagendi Autolevi OÜ, registrikood 
12547241, aadress Pärnu mnt 12, Tallinn 10146, tel +372 539 555 49, e-post: info@autolevi.ee  vahendusel. 
Agent esindab Ifi kindlustuslepingute sõlmimisel. If on andnud agendile volituse käesoleva kindlustuslepingu 
sõlmimiseks Eestis, samuti agendi poolt vahendatud kindlustuslepinguga seotud teadete vastuvõtmiseks. 
Agendil ei ole õigust kindlustuslepinguid muuta või ennetähtaegselt lõpetada, v.a lõpetamine enne 
kindlustusperioodi algust.

Kindlustusagendi tegevuse üle teostab järelevalvet Finantsinspektsioon. Agent on kantud vahendajate nimekirja, 
mida saab kontrollida www.fi.ee. Agendi vahendustegevuse eest vastutab If. Agendi tegevuse peale saab esitada 
kaebuse Finantsinspektsioonile aadressil Sakala 4, 15030 Tallinn. Lisaks on ka eraklientidel (tarbijatel) võimalus 
pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni aadressil Pronksi 12, 10117 Tallinn. Kindlustusega seotud küsimustes võtke 
palun agendiga ühendust. Kindlustusagendi infoga saad tutvuda if.ee/kindlustusagendid. Agendi vahendustasu 
suuruseks on sõidukikindlustuses 15.00% kindlustusmaksest. Vahendustasu sisaldub kindlustusmakses.
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if.ee/isikuandmed
if.ee/kindlustusagendid



