Kinnitatud:
„BTA Insurance Company“ SE
23.08.2013 muudatustega Nr 1
01.03.2007 juhatuse otsuse Nr 9 juurde

KLAASIKINDLUSTUSE TINGIMUSED
Lisa nr 1 „BTA Insurance Company“ SE Eesti filiaali varakindlustuse tingimuste nr 3C-1E juurde
1. Üldsätted
1.1. „BTA Insurance Company” SE Eesti filiaal, registrikoodiga 11223507 (edaspidi: BTA) sõlmib
kindlustusvõtjaga klaasikindlustuse kindlustuslepingu vastavalt käesolevatele tingimustele.
1.2. Käesolevates klaasikindlustuse tingimustes lahendamata küsimustes lähtutakse BTA varakindlustuse
tingimustes 3C-1E sätestatust. Kui käesolevad klaasikindlustuse tingimused on vastuolus varakindlustuse
tingimustega 3C-1E, kohaldatakse käesolevate klaasikindlustuse tingimuste sätteid.
2. Kindlustusobjekt
2.1. Kindlustusobjektiks on kindlustuspoliisile märgitud klaaspinnad (sh valgusreklaamid) koos turvakilede ja
klaasidele kantud kirjete, kujutiste, graveeringute ning söövitistega.
2.2. Kindlustusobjektiks võivad vastavalt kokkuleppele olla ka raamid koos nende juurde kuuluvaga.
2.3. Klaaspinnad kindlustatakse ainult kindlustuskohas asuvates hoonetes tingimusel, et nad on hoone
olulised osad.
3. Kindlustusriskid
3.1. Kindlustusobjekt kindlustatakse selle kahjustumise või hävimise vastu. BTA hüvitab varakindlustuse
tingimustes 3C-1E märgitud kindlustusriskiga põhjuslikult seotud ootamatu ja ettenägematu välise sündmuse
tagajärjel kindlustusobjektile tekkinud kahju, kui kindlustuslepinguga ei ole kokku lepitud teisiti.
3.2. Kindlustusjuhtumiks ei loeta järgmisi sündmusi:
3.2.1. kahju on tekkinud klaaspinnale, millel esinesid praod või muud nähtavad vigastused kindlustuslepingu
sõlmimise hetkel;
3.2.2. kahju on tekkinud klaaspinna välisel mõjutamisel kuumusega (nt soojapuhuri, lahtise tule või kuuma
vedelikuga );
3.2.3. kahju on tekkinud klaaspinna kriimustumisest või määrdumisest ilma, et klaaspind oleks purunenud;
3.2.4. kahju on tekkinud klaaspinna eemaldamise, demonteerimise, kujundamise või paigaldamise käigus;
3.2.5. kahju on tekkinud klaaspinna kinnitusvigadest, konstruktsioonivigadest või hoone vundamendi
vajumisest.
4. Kindlustusvõtja kohustused
Kindlustusvõtja on kohustatud BTA-le viivitamatult teatama klaaspinna mistahes vigastusest, isegi kui
klaaspinna viivitamatuks väljavahetamiseks puudub vajadus.
5. Kindlustushüvitis
5.1. Klaaspinna kahjustumise või hävinemise korral hüvitab BTA tekkinud kahju ulatuses, mis on vajalik, et
taastada klaaspind kindlustusjuhtumile eelnenud kujul ja kvaliteediga. Kindlustushüvitisest lahutatakse
omavastutus.
5.2. Kindlustushüvitis klaaspinna kujunduse eest on kuni 288 EUR ühe kindlustusjuhtumi kohta, kui
kindlustuslepinguga ei ole kokku lepitud teisiti.
5.3. Kindlustusjuhtumist tingitud klaaspinna vahetamise korral hüvitab BTA põhjendatud kulutused
transpordile, tõsteseadmetele ja takistuste kõrvaldamisele, kuid mitte rohkem kui 214 EUR ühe
kindlustusjuhtumi kohta, kui kindlustuslepinguga ei ole kokku lepitud teisiti.
5.4. BTA-l on õigus rahalise hüvitise maksmise asemel taastada klaaspind kindlustusjuhtumi eelses seisundis.
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