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Mida kindlustatakse? 

Kindlustatud on: 

 uued (kasutamata) vallasasjad, mis on ostetud ja mille eest on 
täies ulatuses tasutud Inpay Standard, Platinum või Platinum 
Metal kaardiga 

 asjad, mille ostuhind on Standard kaardiga makstes  
kuni 2 500 € 
asjad, mille ostuhind on Platinum või Platinum Metal kaardiga 
makstes kuni 5 000 €  

 
Kindlustatud on ka internetis tehtud ostud. 
 
Kindlustusjuhtum on kaardiga soetatud asja: 
 

 vargus 
 röövimine 
 äkiline ja ettenägematu hävimine või kahjustumine, mis ei ole 

kindlustuslepinguga välistatud 
 
 
 

 

 
Mida ei kindlustata? 

Kindlustatud ei ole: 

 renditud ja liisitud asjad, mootorsõidukid  
 teenused, dokumendid 
 sularaha, mündid, piletid, tšekid, voucherid, kollektsioonid 
 taimed ja loomad 
 toiduained, joogid ja asjad, mille kasutusaeg on kuni 3 kuud 

 
Kindlustus ei hüvita kahju, mis tekkis: 
 

 enne kindlustatu valdusse jõudmist transpordi käigus 
 kaotamise või unustamise tõttu 
 kindlustatu või tema pereliikme tahtluse, raske hooletuse või 

seadusevastase teo sooritamise tõttu  
 kulumise või tavapärase kasutamise tõttu 
 kriimustuste, mõlkide, värvikahjustuste, rooste jms tõttu 
 kui kahju hüvitatakse tootja või müüja garantii alusel 
 tootja juhiste rikkumise tõttu 
 mõne muu kindlustustingimustes toodud välistuse tõttu  

 
   
 

 
Kas kindlustuskaitsel on piiranguid? 

 Kindlustussumma nutitelefonide, tahvel- ja sülearvutite, kaame-
rate, vääriskivide ja-metallide, karusnaha, maalide, graafika ja 
skulptuuride puhul on 500 € kindlustusjuhtumi kohta. 
 

 
     

 
Kus ma olen kindlustatud? 

 Kindlustus kehtib kogu maailmas 

     

 
Mis on minu kohustused? 

Kindlustusvõtja (Inbank): lugeda hoolikalt kindlustuslepingut ja -tingimusi, väljastada kindlustatud isikutele sertifikaadid, avaldada kindlustustingimu-
sed ja kindlustustoote teabeleht oma veebilehel kindlustatud isikutele. 
 
Kindlustatud isikud (Inpay Standard, Platinum ja Platinum Metal kaardi omanikud): lugeda hoolikalt kindlustustingimusi, teatada Ifile toimunud kind-
lustusjuhtumist esimesel võimalusel. 

     

 
Millal ja kuidas ma maksan? 

Inbank maksab Ifile kindlustusmakseid vastavalt kindlustuslepingule.  
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Käesolev dokument on lepingueelne teave kindlustustoote kohta ja annab lühiülevaate kindlustuskaitse olemusest ning ulatusest. Dokument ei ole siduv perso-
naalne kindlustuspakkumine. Täpsema info saamiseks tutvuge palun kindlustuslepingu ja kindlustustingimustega. 

Mis liiki kindlustusega on tegemist? 
Kindlustatud on Inpay Standard-, Platinum- ja Platinum Metal kaartidega tehtud ostud vastavalt Inpay Ostukindlustuse tingimustele TPIB-20201.  
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Millal kindlustuskaitse algab ja lõpeb? 

Kindlustusleping Ifi ja Inbanki vahel algab lepingus märgitud kuupäeval. Kui kindlustusleping Ifi ja Inbanki vahel lõpeb, kui see muudetakse või lõpeta-
takse, siis informeerib Inbank sellest kindlustatud isikuid 2 kuud ette. 

Kindlustuskaitse kindlustatud isiku ja kindlustusobjekti suhtes algab, kui objekti eest on tasutud Inpay Standard, Platinum või Platinum Metal kaardiga 
ja objekt on kindlustatule üle antud.  

Kindlustuskaitse kindlustusobjekti suhtes lõpeb 180 päeva möödumisel päevast, mil kindlustatu maksis kindlustusobjekti eest kehtiva kaardiga. Kind-
lustuskaitse lõpeb ennetähtaegselt, kui enne 180 päeva möödumist lõpeb kaardi kehtivus ja kaarti ei uuendata või asendata nii, et uus kaart hakkab 
kehtima senise kaardi kehtivuse lõppedes. 

     

 
Kuidas ma saan lepingu lõpetada? 

Kindlustuslepingu saavad lõpetada Inbank või If. Kui kindlustusleping Inbanki ja Ifi vahel lõpeb, seda muudetakse või lõpetatakse, informeerib Inbank 
kindlustatud isikuid sellest 2 kuud ette. 
  


