NB! Käesolev dokument on esitamiseks If P&C Insurance AS kindlustusagendi poolt enne kindlustuslepingu sõlmimist isikule
(klient), kes on pöördunud agendi poole kindlustuslepingu sõlmimiseks. Käesolev dokument esitatakse kliendile üksnes ja ainult
KindlTS § 198 lg 2 nõuete täitmiseks ning see ei kuulu ühegi kindlustuslepingu juurde ega ole osaks kindlustuslepingu
tingimustest.

KINDLUSTUSAGENDI TEABELEHT
Kindlustusagent:
Äriregistri kood:
Aadress:
Kontakttelefon:

CH Konsultatsioonid OÜ
11229059
Soola tn 8, Tartu linn, Tartu maakond, 51013
+372 5652111

Kindlustusagent (edaspidi agent) tegutseb If P&C Insurance AS-i (edaspidi If) esindajana ning on kantud
Finantsinspektsiooni veebilehel avaldatud kindlustusagentide nimekirja, mida saab kontrollida
www.fi.ee.
If on andnud agendile volituse all-loetletud kindlustuslepingute sõlmimiseks Eestis, sh. kindlustusmaksete
vastuvõtmiseks Ifi nimel, samuti agendi poolt vahendatud kindlustuslepingutega seotud teadete ja
avalduste vastuvõtmiseks. NB! agendil ei ole õigust kindlustuslepinguid muuta või ennetähtaegselt
lõpetada.

Vahendatavad tooted ja kindlustusliigid
•
•
•
•
•
•
•

Kodukindlustus (tule- ja loodusjõudude kindlustus, muu varakindlustus,
tsiviilvastutuskindlustus)
Kohustuslik liikluskindlustus
Sõidukikindlustus (maismaasõidukite kindlustus)
Reisikindlustus (haiguskindlustus, õnnetusjuhtumikindlustus, finantskahjude kindlustus, muu
varakindlustus, õigusabikulude kindlustus)
Õnnetusjuhtumikindlustus
Ettevõtte varakindlustus (tule- ja loodusjõudude kindlustus, muu varakindlustus, finantskahjude
kindlustus)
Vastutuskindlustus (tsiviilvastutuskindlustus, õigusabikulude kindlustus)

Agendi vahendustegevuse eest vastutab If. Agendi tegevuse peale saab esitada kaebuse
Finantsinspektsioonile aadressil Sakala 4, 15030 Tallinn. Kindlustuslepingust tulenev vaidlus
lahendatakse eelkõige kohtuväliselt läbirääkimiste teel või kindlustuse lepitusorganis (www.eksl.ee,
Mustamäe tee 46 Tallinn). Kui osapooled ei jõua kokkuleppele, on kliendil õigus esitada hagi kohtule
vastavalt tsiviilkohtumenetluse seadustikule. Kindlustuslepingust tulenev nõue tuleb esitada esmalt If’ile
(Lõõtsa 8a 11415 Tallinn või info@if.ee).
Kindlustushüvitise maksmise põhimõtted on kirjas seaduses ja Ifi kindlustustingimustes. Palun tutvuge
kindlustustingimustega, sealhulgas välistuste ja piirangutega. Küsimuste korral või selgituste saamiseks
pöörduge palun agendi poole.
Kõigi Ifi kindlustuslepingute, v.a. kohustuslik liikluskindlustus, suhtes kehtivad all-toodud üldised
piirangud ja välistused. Lisaks all-toodud üldistele piirangutele ja välistustele näevad iga kindlustustoote
tingimused ette täiendavaid piiranguid ja välistusi.
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Üldised piirangud ja välistused (Kindlustuse üldtingimused)
50. If ei hüvita, kui:
50.1. kindlustusjuhtumi põhjustas tuumarelv, tuumaenergia või radioaktiivsus;
50.2. kindlustusjuhtumi põhjustas sõda või sõjasarnane olukord, ülestõus, massiline korratus;
50.3. kindlustusjuhtumi põhjustas streik või töökatkestus;
50.4. kahju põhjustas vara sundvõõrandamine;
50.5. kindlustusjuhtumi põhjustas tahtlikult või raske hooletuse tõttu kindlustusvõtja või isik, kelle eest
kindlustusvõtja vastutab;
50.6. kindlustusvõtja või isik, kelle eest kindlustusvõtja vastutab, pani kindlustusjuhtumiga seoses toime
tahtliku kuriteo tunnustega teo või varjas seda;
50.7. kindlustusvõtja, soodustatud isik või isik, kelle eest kindlustusvõtja vastutab, esitas Ifile
kahjukäsitluse käigus ebaõigeid andmeid;
50.8. keegi teine on kahju hüvitanud.
52. If ei hüvita kahju, mille põhjuseks on terrorism.
53. If ei hüvita kahju, mille põhjuseks on terrorismiakti vältimise abinõud (sh transpordi peatamine,
täiendav kontroll, piirangud esemete transpordil jms).

