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GALLAPLAST OÜ
Mustamäe tee 16
10617
Tallinn

KINDLUSTUSANDJA/ 
INSURER

If P&C Insurance AS           
äriregistri kood: 10100168       
Lõõtsa 8a, 11415 Tallinn

Kindlustustelefon: +372 777 1211
E-post: info@if.ee

Kindlustusvahendaja/ 
Insurance intermediary

MARKS JA PARTNERID. 
KINDLUSTUSMAAKLERID OÜ
MARKS JA PARTNERID. 
KINDLUSTUSMAAKLERID OÜ
Keemia 4/ Endla, 10616 Tallinn

Telefon: 6680266
E-post: MARKS@MARKS.EE

Kahjukäsitlus/
Claims handling

Teata kahjust  http://www.if.ee
info@if.ee, +372 777 1211

Täname, et olete usaldanud meid - Eesti kõige pikaajalisema kogemusega kindlustusseltsi.

Palun tutvuge oma lepinguga ja veenduge, et Teie kindlustusleping sisaldaks kõiki Teie jaoks olulisi kaitseid.
Kui soovite seda täiendada või Teil on küsimusi, siis palun võtke meiega ühendust.

NB! Uuenduslepingu korral pange tähele, et kindlustustingimused on muutunud! 
Nendega saate tutvuda internetis aadressil tingimused.if.ee.

VASTUTUSKINDLUSTUS/LIABILITY INSURANCE

Vormistamise kuupäev 04.06.2019KINDLUSTUSPOLIIS NR / POLICY NO 3X3012021969734
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

KINDLUSTUSVÕTJA / POLICY HOLDER Äriregistri kood 11081198

KINDLUSTUSPERIOOD / INSURANCE PERIOD

GALLAPLAST OÜ

Mustamäe tee 16, 10617, Tallinn 

05.06.2019 - 04.06.2020

POLIISI KINDLUSTUSMAKSE / POLICY PREMIUM

KINDLUSTUSMAKSE TASUMINE / INSTALLMENT PAYMENT

04.06.2019
Kindlustusmakse tasutakse järgmiselt: osamakse tähtpäev

04.09.2019

04.12.2019

04.03.2020

Kindlustuse eest saab tasuda pangaülekande või pangakaardiga.

VASTUTUSKINDLUSTUSE KINDLUSTUSKAITSED /
LIABILITY INSURANCE COVERAGES
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

TOOTEVASTUTUSKINDLUSTUS /
PRODUCT LIABILITY INSURANCE

KAITSE LISAMISE VÕI POLIISI MUUTMISE
KUUPÄEV / COVERAGE ADDING OR POLICY
CHANGING DATE

05.06.2019

KINDLUSTUSE VORM / INSURANCE FORM Vabatahtlik kindlustus / voluntary insurance

KINDLUSTATU / INSURED GALLAPLAST OÜ   11081198

KINDLUSTUSRISK / INSURANCE RISK Kindlustatu kindlustuslepingu tingimustega piiritletud seadusjärgne
vastutus / Insured person's legal liability specified by terms and conditions
of the insurance contract
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KINDLUSTUSPOLIIS NR 3X3012021969734
Viimase muudatuse kuupäev: 04.06.2019

Kindlustatu poolt toodetud ja turustatud plastik polüpropüleen- ja PERT 
torud, nende ühendused (kaubamärgid: Gallaplast), mida kasutatakse 
hoonete kütte- ja veevarustuse jaoks.

Legal civil liability of the insured due to:
- polypropylene and PERT tubes/pipes and their connections (trademarks: 
Gallaplast) manufactured and marketed by the insured.

TOODE, ÜLE ANTUD TEENUS /
PRODUCT, COMPLETED SERVICE

KEHTIVUSPIIRKOND / AREA OF VALIDITY Euroopa Liit, Island, Norra, Shveits, Venemaa, Ukraina, Valgevenemaa,
Kazahstan / The European Union, Iceland, Norway, Switzerland, Russia,
Ukraine, Belarus, Kazahstan

KINDLUSTUSSUMMA / SUM INSURED Tootevastutuskindlustuse kindlustussumma / product liability insurance 
sum insured:
kindlustusperioodil kokku / during the insurance period 500 000.00 EUR
ühe kindlustusjuhtumi kohta / per one insurance event 500 000.00 EUR

OMAVASTUTUS / DEDUCTIBLE                            iga kindlustusjuhtumi kohta / per each insurance event

KINDLUSTUSMAKSE / INSURANCE PREMIUM Tootevastutuskindlustuse kindlustusmakse / product liability insurance 
premium:

KINDLUSTUSTINGIMUSED JA KINDLUSTUSTOOTE 
TEABEDOKUMENT/ TERMS AND CONDITIONS 
AND PRODUCT INFORMATION DOCUMENT

Tootevastutuskindlustuse tingimused TVT-20161

Vastutuskindlustuse üldtingimused TVÜ-20161

Tootevastutuskindlustuse teabedokument 2018/01

ERITINGMUSED / SPECIAL CONDITIONS

    Kindlustuskaitse ei laiene kahjunõuetele, mis tulenevad müüdud või vahendatud toote mittemõistlikust või  -sihtotstarbelisest
kasutamisest või tootja- ja/või vahendaja poolsete instruktsioonide eiramisest.

Insurance cover not valid for claims that are based on damage that arises from sold or marketed product which is used unreasonable
or non purposely way or ignoring the manufacturer's instructions.

KINDLUSTUSTINGIMUSTE JA KINDLUSTUSTOOTE TEABEDOKUMENDI ÜLEANDMINE
Kindlustuslepingu osaks on kindlustustingimused, millele on lepingu dokumentides viidatud.
Kindlustuspoliis, kindlustustingimused ja kindlustustoote teabedokument on vormistatud eraldi dokumentidena.
Kindlustusandja annab Teile kindlustustingimused ja kindlustustoote teabedokumendi üle kodulehe tingimused.if.ee kaudu.
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.
Palun tutvuge kindlustustingimustega! Veenduge, et Teie kindlustusleping sisaldab kõiki Teie jaoks olulisi kaitseid!
Kindlustustingimustes on toodud lepingust tulenevad õigused ja kohustused.
Makse tasumisega kinnitate, et olete kindlustustingimused kätte saanud ja nõustute lepingu tingimustega.

ANDMED
Poliis on koostatud kliendi poolt Ifile edastatud andmete ja kindlustushuvi alusel. Palun teatage, kui lepinguga seotud andmed  on
muutunud.

KINDLUSTUSLEPINGU SÕLMIMINE, ESIMESE KINDLUSTUSMAKSE TASUMINE
Leping loetakse sõlmituks (leping jõustub) esimese kindlustusmakse laekumisel, kuid mitte varem kui kindlustusperioodi esimesel
päeval. Kui esimene makse laekub hiljem kui 10 päeva arvates poliisile märgitud makse tasumise tähtpäevast, leping ei jõustu ning Ifil
ei ole lepingu täitmise kohustust. Kui esimene makse laekub tähtaegselt või kuni 10 päeva jooksul arvates poliisile märgitud
tähtpäevast, kehtib kindlustuskaitse ka nende kindlustusjuhtumite suhtes, mis toimusid kindlustusperioodi alguse ja esimese makse
laekumise vahelisel ajal. Kindlustuskaitse kehtib kindlustusperioodi alguse ja esimese makse laekumise vahelisel ajal ainult siis, kui
kindlustusvõtja on järginud kindlustustingimusi ja poliisile märgitud eritingimusi. Ifil on õigus hüvitist vähendada või selle maksmisest
keelduda, kui kindlustusvõtja või isik, kelle eest kindlustusvõtja vastutab, ei ole neid nõudeid järginud.

KINDLUSTUSLEPINGU LÕPETAMISE TINGIMUSED
Lepingu lõpetamise tingimused on võlaõigusseaduses ja poliisil viidatud kindlustustingimustes.

http://tingimused.if.ee/ViewPDF.aspx?ID=546e231e-0659-40c6-b0c9-04cfb7bf004c
http://tingimused.if.ee/ViewPDF.aspx?ID=b42e5aa0-3aeb-4420-bf06-918b8aad8097
http://tingimused.if.ee/ViewPDF.aspx?ID=e99f4b27-e46a-4ced-8933-bfa8a350e2a6
SMadmin
Прямоугольник

SMadmin
Прямоугольник
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KINDLUSTUSPOLIIS NR 3X3012021969734
Viimase muudatuse kuupäev: 04.06.2019

VÄLISTAV TINGIMUS
Lepingu tingimused on märgitud või viidatud poliisil või teistes lepingu osaks olevates dokumentides. Ifi ja kindlustusvõtja eelnevaid
tahteavaldusi, tegusid või kokkuleppeid ei loeta lepingu osaks.

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

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

KINDLUSTUSLEPINGULE KOHALDATAV ÕIGUS
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@lkf.ee; postiaadress Mustamäe tee 46, Tallinn 10612), kus
lepitusmenetlus on tasuta. Kui kokkuleppele ei jõuta, lahendatakse vaidlus kohtus.

KINDLUSTUSMAAKLERI VAHENDUSTASU
Kindlustusmakse ei sisalda kindlustusmaakleri vahendustasu.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Anname endast parima, et vastata teie ootustele

Artur Praun
juhatuse liige
If P&C Insurance AS


