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Kindlustustoote teabeleht annab kindlustustootest City Combo üldise ülevaate. See dokument ei kajasta 

konkreetsele kliendile tehtud pakkumuse eritingimusi. Täielik teave toote, välistuste ja tootega seotud kulude 

kohta sisaldub teistes dokumentides, näiteks õnnetusjuhtumikindlustuse tingimustes ja poliisis. 

 
Mis liiki kindlustusega on tegu? 

City Combo on vabatahtlik kindlustus. City Combo kindlustuse eesmärk on anda kindlustatud isikule või tema 
pärijatele rahalist tuge, kui õnnetusjuhtumi tagajärjel on tekkinud terviseprobleemid või kindlustatud isik on 
surnud, kui õnnetuses on saanud kahjustada või hävinud sõiduk või kui õnnetuses on kahjustunud kolmanda 
isiku vara või kolmandale isikule on põhjustatud terviseprobleeme. 
  

Mida kindlustatakse? 

Jalg- või tõukeratta kahjustused või hävimine, mille on põhjustanud: 
✓ tuli; 
✓ plahvatus; 

✓ pikselöök; 
✓ piloodiga õhusõiduki, selle osade või veose allakukkumine; 
✓ torm; 
✓ rahe; 
✓ lumi; 
✓ kolmandate isikute õigusvastane tegevus, vargus, röövimine; 

✓ kokkupõrge. 

 
Õnnetusjuhtumi tagajärjel tekkinud: 

✓ trauma; 

✓ haiglakulud; 

✓ invaliidsus; 

✓ surm. 

 
Tsiviilvastutus: 

✓ kolmanda isiku elule või tervisele põhjustatud kahju eest; 

✓ kolmanda isiku varale põhjustatud kahju eest; 

✓ kohtukulude eest; 

✓ päästekulude eest. 

 

Mida ei kindlustata? 
Vara kindlustamisel: 

 kulumise või korrosiooni tagajärjed; 

 kahjustused, mille on kohustatud hüvitama tootja või tarnija; 
 kahjustused, mis on tekkinud ilma välise jõu mõjuta (seadmete purunemine). 

 
Õnnetusjuhtumite kindlustamisel: 

 patoloogilised või korduvad luumurrud; 

 kahju, mis on tekkinud krooniliste, kaasasündinud, degeneratiivsete või teiste 

haiguste tõttu; 

kahjustused, mis on tekkinud kindlustatud isikul siis, kui ta ei sõitnud jalg- või 

tõukerattaga. 

 
Tsiviilvastutuse kindlustamisel: 

 kahju, mis on tekkinud kutse- või äritegevuse tõttu; 
 kahju, mis on põhjustatud Teie enda või Teie sugulase varale. 
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 ! Täielik teave selle kohta, mida ei kindlustata, sisaldub kindlustustingimustes ja -lepingus 

(poliisis). 

 

Kas kindlustuskaitse on kuidagi piiratud? 

Kindlustushüvitist ei maksta juhtumite eest: 

! mis on leidnud aset väljaspool kindlustusperioodi või -territooriumi; 

! mille on põhjustanud valmistumine või osavõtt professionaalide treeningutest või 

võistlustest. 

Täielik teave selle kohta, mida ei kindlustata, sisaldub kindlustustingimustes ja -lepingus 

(poliisis). 

 

Kus ma olen kindlustatud? 

✓ Kindlustuskaitse kehtib Eesti Vabariigis. 

 

 

 

Millised on minu kohustused? 
- Anda kindlustusandjale enne lepingu sõlmimist ja lepingu kehtivusajal tõest teavet. 

- Tasuda kindlustusmakse poliisis nimetatud summas ja tähtajaks. 

- Esitada kindlustuslepingu sõlmimisel kindlustatud jalg- või tõukeratta fotod ning 

nimetada juba olemasolevad kahjustused. 

- Teavitada kohe politseid, kui kindlustatud jalg- või tõukeratas varastatakse või 
röövitakse. 

 

Millal ja kuidas ma pean tasuma? 
Kindlustusmakse tuleb tasuda kindlustuslepingus määratud tähtajaks ja summas nimetatud 

pangakontole. 

 
 
 

 

Millal kindlustuskaitse algab ja lõppeb? 

✓ Kindlustuskaitse algab kindlustuslepingus nimetatud tähtajal, kui kindlustusmakse on 

tasutud kindlustuslepingus määratud korras, tähtajaks ja summas. 

✓ Kindlustuskaitse lõppeb pärast kindlustusperioodi möödumist. 

✓ Kindlustuskaitse võib lõppeda enne kindlustusperioodi lõppu, näiteks 

kindlustuslepingu lõpetamisel. 

 

Kuidas ma saan lepingu lõpetada? 

Kindlustusvõtjal on õigus kindlustusleping mis tahes ajal lõpetada, teavitades sellest 
kindlustusandjat lepingus sisalduvaid kontaktandmeid kasutades. 
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