Hea klient
LHV Kindlustusel on rõõm teha Teie seadme kindlustamiseks pakkumus.

1. Pikendatud garantii kindlustus
Kindlustus, mis kaitseb tootmisdefekti
ilmnemise korral kaks aasta kauem juhul, kui
tootja on

P

kasutanud ebakvaliteetseid osi või
materjale ja seade läheb katki

P

pannud seadme kokku ebakvaliteetselt
ja avaldub viga

LHV pikendatud garantii kindlustusega kaitsete ennast ja
oma lähedasi planeerimata kulude eest
P Kaitse kehtib kogu maailmas

P Kaitse kehtib ka siis, kui seade on teiste inimeste kasutuses
P Piiramatu arv remondikordi
P Seade on kindlustatud põhimõttel "vana vastu samaväärne"

P Tehnik tuleb koju või transpordime ostetud seadme teenindusse ja Teile tagasi tasuta (Eesti piires,
seadmele üle 10 kg)

Pakkumus nr 2021

Kehtib ostupäeval

Pakkumuses on kajastatud võimalikud kaitsed ja nende kindlustusperioodid. Teie valitud
kindlustuskaitse märgitakse poliisile.

Kokkuvõte

Kindlustusperiood

Kindlustusmakse

Algab pärast pretensioonide
esitamise perioodi lõppu,
kestab kaks aastat

Pikendatud garantii
kindlustus

Vt tabelist lk 1 (sõltub
seadme ostuhinnast ja
grupist)

Kindlustusmakse tuleb tasuda ostu hetkel kogumahus.

Kindlustatud ese
on poliisil märgitud vallasasi (kestvuskaup), mille olete soetanud uuena poest.
Kindlustussumma on kindlustatud eseme kindlustusväärtus vahetult enne kindlustusjuhtumi toimumist.

Kindlustuskaitse
kehtib kindlustusperioodi jooksul tootmisdefekti ilmnemise korral.

Omavastutus
Pikendatud garantii kindlustusele omavastutust ei rakendata.

Eritingimused
LHV Kindlustus hüvitab kindlustusvõtjale kindlustusjuhtumi korral kulu, mis tekib üle 10 kg kaaluva kindlustatud eseme Eesti
piires transportimisel remondiettevõttesse ja tagasi.

Kindlustuslepingu pooled
Kindlustusvõtja

Kindlustatud eseme ostja

Pakkumuse väljastaja

EGMER GRUPP OÜ

info@egmer.ee

+372 5699 8050

Rg-kood 11921200
Lasteaia tn 14-10 Kiili alev, Kiili vald Harjumaa 75401

Kindlustusandja

AS LHV Kindlustus
Rg-kood 14973611
Tartu mnt 2, 10145 Tallinn

kindlustus@lhv.ee

+372 699 9111

Kindlustusjuhtumist teatamine
Toimunud kindlustusjuhtumist peab kindlustusvõtja või temaga võrdsustatud isik
teatama LHV Kindlustusele esimesel võimalusel.
Kahjuteate võib esitada

P telefonil 680 1122
P kodulehel https://www.lhv.ee/et/kahjud/seadmekahju-teade
P meiliaadressil kahjud@lhv.ee
Kindlustuslepingu suhtes kehtivad tüüptingimused ja õigus, mida lepingule kohaldatakse
Sõltuvalt valitud kaitsest on kindlustuslepingu osa "LHV pikendatud garantii kindlustuse tingimused 28.02.2021"
(edaspidi tingimused). Kindlustuslepingule kohaldatakse Eesti õigust. Kõik vaidlused lahendatakse poolte
kokkuleppel tingimuste ja Eesti Vabariigi õigusaktide alusel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on pooltel õigus
pöörduda vaidluste lahendamiseks maakohtu poole.

Kindlustuslepingu jõustumine
Kindlustusleping jõustub ja kindlustuskaitse algab poliisile märgitud kindlustusperioodi alguskuupäeval ning
lõpeb poliisile märgitud kindlustusperioodi lõppkuupäeval.

Kindlustuslepingust taganemine
Kui kindlustusleping on sõlmitud sidevahendi abil, siis on kindlustusvõtjal õigus kindlustuslepingust taganeda
14 päeva jooksul pärast selle sõlmimist. Taganemise kohta esitab kindlustusvõtja LHV Kindlustusele e-posti
teel avalduse. Taganemise korral tagastab LHV Kindlustus kindlustusvõtjale tema tasutud kindlustusmakse. Kui
LHV Kindlustus on andnud kindlustusvõtjale kohese kindlustuskaitse, siis kindlustusvõtjal taganemisõigust ei
ole. Kindlustuslepingust taganemise täpsemad reeglid on tingimuste punktis "Kindlustuslepingu lõppemine,
ülesütlemine ja lepingust taganemine".

Kindlustuslepingu lõpetamine
Kindlustuslepingu saab kindlustusperioodi kestel lõpetada poolte kokkuleppel. Selleks esitab kindlustusvõtja
LHV Kindlustusele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse, millel on näidatud tasutud
kindlustusmakse tagasisaaja nimi ja arvelduskonto number. Kui kindlustusvõtja ei ole märkinud avaldusele
kindlustuslepingu lõppkuupäeva, lõpetatakse kindlustusleping avalduse kättetoimetamise kuupäevale järgneval
päeval. Kindlustuslepingut ei saa lõpetada tagasiulatuvalt. Kui kindlustusleping lõpetatakse kindlustusperioodi
kestel, siis tagastab LHV Kindlustus kindlustusvõtjale tema tasutud kindlustusmakse osas, mis vastab ajale, mil
kindlustuskaitse ei kehtinud.

Kindlustusandja järelevalve ja kaebuste lahendamine
Kindlustusandja tegevuse üle teeb järelevalvet Finantsinspektsioon asukohaga Sakala 4, 15030 Tallinn.
Kindlustusvõtjal on õigus esitada kindlustusandja peale Finantsinspektsioonile kaebus. Finantsinspektsioon ei
lahenda kindlustusandja ja kindlustusvõtja vahelisi lepingulisi vaidlusi. Kaebuste lahendamise kohtuväline
organ on Eesti Kindlustusseltside Liidu lepitusorgan asukohaga Mustamäe tee 46, 10621 Tallinn.
Kindlustuslepingule kohaldatakse Eesti õigust. Kõik vaidlused lahendatakse poolte kokkuleppel tingimuste ja
Eesti Vabariigi õigusaktide alusel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on pooltel õigus pöörduda vaidluste
lahendamiseks maakohtu poole.

Kindlustusagendi teave
EGMER GRUPP OÜ (registrikood 11921200) (edaspidi agent) tegutseb kindlustusandja agendina (§ 175
alusel) ja on registreeritud Finantsinspektsiooni kindlustusagentide registris, mida saab kontrollida aadressil
https://fi.ee/et/kindlustus/kindlustusvahendajad/. Agent on volitatud esindama kindlustusandjat tulekindlustuse
ja loodusjõudude kindlustuse, muu varakindlustuse ja finantskahjude kindlustuslepingute sõlmimisel ning
kindlustusmaksete kogumisel. Kindlustusmakse sisaldab kindlustusandja poolt makstavat agendi
vahendustasu, mis on väljendatud protsendina kindlustusmaksest. Kindlustusandja vastutab agendi tegevuse
eest. Agendi tegevuse üle teeb järelevalvet Finantsinspektsioon asukohaga Sakala 4, 15030 Tallinn.

