Õnnetusjuhtumikindlustus Bolti üksuse kasutamise
ajaks
Kindlustustoote teabedokument
Ettevõte: AWP P&C S.A.
Registreeritud Prantsusmaal nimega R.C.S. Bobigny ja numbriga 519 490 080.
Registrijärgne asukoht: Saint-Ouen (Prantsusmaa).

Allkirjastatud: AWP P&C S.A., Hollandi filiaal
Registreeritud Hollandis numbriga 33094603. Registrijärgne asukoht: Poeldijkstraat 4,
Amsterdam, 1059 VM (Holland).

Toode: õnnetusjuhtumikindlustus (07.12.2021–31.12.2022)
See
kindlustustoote teabedokument sisaldab kokkuvõtet poliisi (edaspidi
poliis)
õnnetusjuhtumikindlustuse põhiteabest. Seetõttu pole see ammendav. Kogu teabe poliisi kohta leiate
kindlustuslepinguga seotud dokumentidest. Siinses kokkuvõttes kasutatud terminitel on sama tähendus
nagu kindlustuse tingimustes. Lugemise hõlbustamiseks on need trükitud suurtähtedega. Me oleme
lisanud siinsele kindlustustoote teabedokumendile ka kindlustuse tingimused ja Allianzi
privaatsusteatise. Lugege kõik dokumendid läbi, et oleksite täielikult informeeritud.

Mis tüüpi kindlustusega on tegu?
Tegu on õnnetusjuhtumikindlustuse poliisiga üksikisikute jaoks, kes A) rendivad Bolti üksuse Bolti
rakenduse kaudu või B) kasutavad Bolti üksust Bolti rakenduse registreeritud kasutaja selgesõnalise
nõusoleku alusel (mõlema kohta kasutatakse siin nimetust „soodustatud isikud“ või „soodustatud isik“).

Mis on kindlustatud?

Mis pole kindlustatud?

Õnnetusjuhtumikindlustus pakub kaitset
järgmistel juhtudel.

✘

Mis tahes õnnetusjuhtum, mis ei teki
Bolti üksuse kasutamise tõttu.

✓

Liiklusõnnetuse tagajärjel
püsiv puue.

✘

Mis tahes muu õnnetusjuhtum, mis pole
liiklusõnnetus.

✓

Liiklusõnnetusest põhjustatud surm.

✘

Maksed püsiva puude korral, kus
puude ulatus on alla 15% läve.

✘

Bolti üksuse omavoliline kasutamine, sh
kliendi sisselogimisandmete
väärkasutamine või Bolti üksuse äriline
kasutamine.

✘

Bolti üksuse mis tahes kasutamine
reisijate vedamiseks.

✘

Bolti üksuse kasutamine alkoholijoobes,
mis ületab seadusega lubatud
piirmäära, või uimastite mõju all.

✘

Soodustatud isiku tahtlikult
põhjustatud liiklusõnnetus, mis on
tingitud tema osalemisest kuritöös,

tekkinud

Kes on kindlustatud?
✓

Üksikisik, kes on registreeritud Bolti
rakenduses ja rendib Bolti üksust
isikliku transpordi otstarbel.

✓

Üksikisik, kes kasutab Bolti üksust
Bolti rakenduse registreeritud kasutaja
selgesõnalise nõusoleku alusel.
Kõikidel juhtudel peab üksikisiku
vanus vastama kohalike seaduste või
määruste järgse vanuse alampiiri
nõudele vastaval territooriumil Bolti
üksusega sõitmiseks, kuid üksikisik

peab vastava territooriumi seaduse
järgi olema vähemalt täisealine.

Kindlustussumma
✓

✓

Püsiva puude korral: ühekordne makse
summas kuni 50 000 eurot või
samaväärne
summa
kohalikus
vääringus
(vt
kohapõhiseid
dokumente). (Hüvitise määr tehakse
kindlaks puude raskusastme alusel ja
ulatus on üle 15% miinimumläve
liiklusõnnetuse tõttu tekkinud puude
korral.)

rünnakus või kakluses, v.a
enesekaitse juhtumite korral.

✘

Mis tahes kahjunõuded, mis tulenevad
või on seotud mis tahes pandeemia
puhkemisega, sh COVID-19
pandeemia.

Kas kaitsel on piiranguid?
!

Sellele poliisile võivad rakenduda
parandused või täiendused. Need on
ära toodud kindlustuse tingimustes.

Surma korral: ühekordne makse
summas 50 000 eurot või samaväärne
summa kohalikus vääringus
(vt
kohapõhiseid dokumente).

Kus ma olen kindlustatud?
✓ Kindlustus kehtib riigis, kus Bolti üksust renditakse.

Mis on minu kohustused?
Teie peate:
-

rakendama kõiki vajalikke ravimeetmeid, et tagada oma seisundi stabiilsus;

-

järgima kindlustuse tingimusi.

Millal ja kuidas ma maksan?
Kindlustusmakse tasub Bolt. Teile ei teki lisakulusid.

Millal leping algab ja millal see lõppeb?
Kindlustuskaitse algab, kui rendite Bolti üksuse Bolti rakenduse kaudu, ja see lõppeb
rentimise lõppedes.

Kuidas lepingut tühistada?
Õnnetusjuhtumikindlustusest ei saa loobuda. See on Bolti rendipakkumise lahutamatu
osa.

Oluline teave kindlustuspoliisi kohta
Bolt (Bolt Operations OÜ) on ostnud kindlustuskaitse, et kaitsta sõitjat Bolti üksuste kasutamisel. Bolt
(Bolt Operations OÜ) on kindlustusvõtja ja tasub kindlustusandjale kindlustusmakse. Poliis kehtib
järgmistes riikides.
Riik: Eesti

TEIE KINDLUSTUS
Õnnetusjuhtumikindlustus
Te olete kindlustatud Bolti üksuse kasutamise
tulemusel tekkinud püsiva osalise või täieliku
puude ja surma korral. Hüvitis on piiratud
50 000 euroga kahjunõude kohta või
samaväärse summaga kohalikus vääringus (vt
kohapõhiseid dokumente). Püsivat puuet
hinnatakse puude raskusastme kohaselt.
Surma korral on hüvitis piiratud 50 000 euroga
kahjunõude kohta või samaväärse summaga
kohalikus
vääringus
(vt
kohapõhiseid
dokumente).

ÕNNETUSJUHTUMI KORRAL
Mida tuleb teha iga kahjunõude korral?
Te peate tarvitusele võtma mõistlikud
meetmed, et ennetada ja vähendada kahju.
Samuti peate esitama tõendid kahjunõude
kohta. Seetõttu hoidke alati alles vajalikud
tõendid kahju tekkimise (nt kahju kinnitus,
tõendus,
politseiaruanne,
meditsiiniline
aruanne) ja kahju ulatuse kohta.

Teatage kahjust kiiresti Bolti rakenduse või
tallinn@bolt.eu kaudu. Kindlustusvõtja edastab
kahjunõude
meile
koos
asjakohaste
andmetega rentimise kohta ning meie võtame
teiega ühendust ja anname edasisi juhiseid.

Kohaldatav seadus
Poliisi reguleerib rentimise riigis kehtiv seadus,
kui seda ei välista rahvusvaheline seadus.
Kindlustusvõtja või soodustatud isik võib
algatada poliisi alusel kohtumenetluse
kindlustusandja registrijärgses asukohas või
filiaalis. Kui kindlustusvõtja või soodustatud isik
on füüsiline isik, võib kohtumenetluse algatada
ka kohtus, mille tööpiirkonda kuulub

menetluse algatamise hetkel kindlustusvõtja või
kindlustatud isiku elukoht või, kui elukoht
puudub, siis tema alaline elukoht.

OLULISED MÄRKUSED
AWP P&C S.A. – Hollandi filiaal on ettevõtte
AWP P&C S.A. filiaal, mille registrijärgne
asukoht on Prantsusmaal Saint-Ouenis ja mis
kuulub Allianz Partners Groupi. AWP P&C S.A.
Hollandi filiaal on registreeritud Madalmaade
finantsturgude ametis (AFM) ja on saanud
Prantsusmaal asutuselt L’Autorité de Contrôle
Prudentiel et de Résolution (ACPR) volituse
pakkuda kindlustustooteid ja -teenuseid
piiriüleselt.

AWP P&C S.A. – Hollandi filiaal
Poeldijkstraat 4
Amsterdam
Holland – 1059 VM
Ettevõtte registrikood 33094603

AWP P&C S.A.
Aktsiaselts Prantsuse õiguse alusel / registrijärgne
asukoht: Saint-Ouen (Prantsusmaa)
Äriregister: R.C.S. Bobigny

nr 519 490 080

KAEBUSED
Kaebuse esitamise võimalused
Meie eesmärk on pakkuda esmaklassilist
teenust.
Samuti on meie jaoks oluline teie muredele
vastamine. Kui te pole meie toodete või
teenustega rahul, palume sellest meile kohe
teada anda.
Ombudsman
Kui te pole lahendusega rahul, võib teil olla
õigus esitada kaebus organisatsioonile La
Médiation de l’Assurance (www.mediationassurance.org) aadressil LMA, TSA 50110,
75441 Pariis, Cedex 09, Prantsusmaa.
Teise võimalusena võib teil olla õigus esitada
kaebus finantsteenuste vaidlusküsimuste
lahenduste ametile oma elukohariigis.
Lähemalt vt:
Euroopa üldveebisait

Riiklik järelevalveamet
Kaebuste esitamiseks mis tahes
kindlustusliikide kohta saate ühendust võtta
• meie eest vastutava järelevalveasutusega:
L'Autorité de Contrôle Prudentiel et de
Résolution (ACPR), 4 Place de Budapest,
CS 92459, 75436 Pariis Cedex 09
(https://acpr.banque-france.fr/en)
• või oma riikliku järelevalveametiga:
https://www.eiopa.europa.eu/registerlicensed-insurance-undertakings_en

Riik

Veebisait

Austria:

https://w ww.fma.gv.at/
Finantsturu järelevalveasutus

Kreeka:

Bank of Greece
21 El. Venizelos Str.

Otto-Wagner-Platz 5
A-1090 Viin

Belgia:

GR 102 50 Ateena

Eesti:

https://w ww.fsma.be/en
Finantsteenuste ja -turgude
järelevalveasutus

Bulgaaria:

15030 Tallinn

Soome:

https://w ww.fsc.bg

1054 Budapest, Szabadság tér 9.
1850 Budapest

16 Budapeshta str.

https://w ww.ivass.it/
Kindlustusjärelevalve instituut

1000 Sofia

Servizio Tutela del Consumatore

https://w ww.cnb.cz/cs/

Via del Quirinale,

Česká národní banka

21 00187 Rooma

Itaalia:

Norra:

115 03 Praha 1

https://w ww.finanstilsynet.no
Finanstilsynet
Finantsjärelevalveasutus

https://virksomhedsregister.

Revierstredet 3,

finanstilsynet.dk

P.O. Box 1187 Sentrum

Finanstilsynet
Århusgade 110
2100 København Ø

NO-0107 Oslo

Poola:

Kom isja Nadzoru Finansow ego

Finanssivalvonta

ul. Piękna 20 skr. poczt. 419

P.O. Box 103

00-549 Varssavi

Portugal:

https://acpr.banque-france.fr/en
L'Autorité de Contrôle
Prudentiel et de Résolution

CS 92459,

https://w ww.asf.com.pt/
Autoridade de Supervisão de
Seguros e Fundos de Pensões
Av. da República 76,
1600-205 Lissabon

4 Place de Budapest,

Saksamaa:

https://w ww.knf.gov.pl/en/

https://w ww.finanssivalvonta.fi/

00101 Helsingi

Prant
susmaa:

https://w ww.mnb.hu/en/
Magyar Nem zeti Bank

Na Příkopě 864/28

Taani:

Ungari:

1000 Brüssel

Finantsjärelevalve kom isjon

Tšehhi
Vabariik:

https://w ww.fi.ee
Finantsinspektsioon
Sakala 4,

Rue du Congrès/
Congresstraat 12-14,

https://w ww.bankofgreece.gr

Rumeenia:

https://asfromania.ro/

75436 Pariis Cedex 09

Kindlustusjärelevalve kom isjon

https://w ww.bafin.de
Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
Marie-Curie-Str. 24-28 ·

Splaiul Independenţei No. 15

60439 Frankfurt am Main

Bukarest

District 5
Postal Code 05009

Hispaania:

http://w w w.dgsfp.mineco.es/
Dirección General de Seguros y
Fondos de Pensiones

Ühend
kuningriik:

https://www.fca.org.uk/
FCA Head Office

Avenida del General Perón, 38
12 Endeavour Square
28020 Madrid
London E20 1JN

Rootsi:

https://w ww.fi.se/
Finansinspektionen
Box 7821 103 97 Stockholm

KINDLUSTUSE TINGIMUSED
Õnnetusjuhtumikindlustus

A.

Üldteave

Siinsete kindlustuse tingimuste kohaselt pakub AWP P&C S.A. – Hollandi filiaal, registrijärgse
aadressiga Hollandis (edaspidi kindlustusandja), kindlustuskaitset kooskõlas siin sätestatuga.
Mõnedel sõnadel ja fraasidel on konkreetne tähendus, mis on selgitatud siinsetes kindlustuse
tingimustes. Lugemise hõlbustamiseks on need trükitud suurtähtedega.
B.

Mõisted

Need mõisted kehtivad kõikjal kindlustuse tingimustes.
B1.

Üldmõisted

Konsolideerimine tähendab volitatud arsti aruannet, milles määratakse kindlaks kuupäev, millest
alates peetakse soodustatud isiku vigastuse korral tema seisundit püsivaks ja lõplikuks, sest ravi ei too
endaga tõenäoliselt kaasa olulist muutust soodustatud isiku seisundis.
Rentimise riik on riik, kus kasutasite Bolti üksust.
Kindlustusperiood tähendab ajavahemikku alates sellest, kui soodustatud isik Bolti üksuse avab, kuni
selleni, kui soodustatud isik Bolti üksuse Bolti rakenduse juhiste kohaselt lukustab või Bolti üksuse
kasutamise muul moel lõpetab, olenevalt sellest, kumb toimub varem.
Klient tähendab füüsilist isikut, kes on registreerunud Bolti rakenduse kasutajaks.
Kindlustusandja tähendab AWP P&C S.A. – Hollandi filiaal.
Bolti rakendus tähendab Bolti rakendust (nt mobiiltelefoni rakendust), mille kaudu klient broneerib ja
rendib Bolti üksuse. Samuti viitab see mis tahes kolmandate isikute rakendustele, mille kaudu Bolti
üksust saab Bolti volitusel rentida.
Bolti elektrijalgratas tähendab elektrilist jalgratast, mille pedaalijõudu täiendab elektrimootor, mille
kohalike seaduste ja määruste kohane maksimaalne püsinimivõimsus aitab kaasa jalgratta inimjõul
liigutamisele ning mille tugi lakkab, kui jalgratas saavutab kohalikes seadustes ja määrustes sätestatud
maksimumkiiruse.
Bolti tõukeratas tähendab elektrilist kaherattalist tõukeratast, mis liigub inimjõu ja elektrimootori mõjul
ning millel on juhtraud, pidur(id) ja seisualus, mis võimaldab inimesel seistes tõukeratast juhtida, ning
mis liigub elektrimootori jõul, mille maksimaalne püsinimivõimsus võimaldab tõukeratta liigutamist koos
inimjõu abiga või ilma selleta ja mille tugi lakkab, kui tõukeratas saavutab kohalikes seadustes ja
määrustes sätestatud maksimumkiiruse.
Bolti üksus(ed) tähendab (tähendavad) ainult Bolti elektrijalgrattaid ja Bolti elektritõukerattaid, mida
haldab kohalik kindlustusvõtja.
Kohalik kindlustusvõtja: iga territooriumi kohalik kindlustusvõtja on toodud allolevas tabelis.
Kohalik
kindlustusvõtja

Aadress

Riik

Bolt Operations OÜ

Vana-Lõuna tn 15, 10134 Tallinn, Estonia

Eesti

Kindlustuse tingimused tähendavad tingimusi, millega sätestatakse soodustatud isiku õigused ja
kohustused. Neid tingimusi võidakse täiendada ja laiendada kohalike seaduste nõuete alusel.
Põhitingimused on esitatud inglise keeles, kuid lõplik versioon igal territooriumil on kohalikus keeles.
Pandeemia tähendab pandeemiliste omadustega epideemiat (mille on välja kuulutanud WHO), mille
tõsidus ja virulentsus on piisav, et põhjustada suurt suremust või nõuda piirangute kehtestamist, et

vähendada edasikandumisohtu elanikkonna seas. See hõlmab muu hulgas koolide ja avalike kohtade
sulgemist, ühistranspordi piiramist linnas, lennutranspordi piiramist.
Püsiv puue tähendab inimese funktsionaalse suutlikkuse püsivat, osalist või täielikku kadu, mille on
kindlaks määranud arst, kui konsolideerimine on tehtud.
Püsiva puude raskusaste tähendab püsiva puude raskusastet, mille määrab kindlaks arst püsiva
puude raskusastme tabeli abil.
Püsiva puude raskusastme tabel tähendab puude raskusastme määratlust vigastuste tabeli alusel.
VIGASTUSE LIIK
PÕLETUSED/KÜLMAKAHJUSTUSED (II ja III aste)

VIGASTUSE
RASKUSASTE

1.
2.
3.

Põletused/külmakahjustused, mis hõlmavad 5–15% kehapinnast
Põletused/külmakahjustused, mis hõlmavad 16–30% kehapinnast
Põletused/külmakahjustused, mis hõlmavad üle 30% kehapinnast
TAJU TÄIELIK KAOTUS

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Üks silmamuna või nägemisvõime ühes silmas
Mõlemad silmamunad või nägemisvõime mõlemas silmas
Kuulmisvõime ühes kõrvas
Kuulmisvõime mõlemas kõrvas
Haistmisvõime
Keel ja maitsetaju korraga
ORGANITE TÄIELIK KAOTUS

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Kopsusagara kaotus
Põrna kaotus
Ühe neeru kaotus
Mõlema neeru kaotus
Mao kaotus
Jäme- või peensoole kaotus (üle 50% organi pikkusest)
Maksa kaotus (üle 50% koest)
JÄSEME KAOTUS VÕI KONTROLLI KAOTUS ÜKSIKUTE JÄSEMETE ÜLE

50
15
20
50
20
20
20

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Käsi õlaliigese juures
Käsi küünarliigesest ülalpool ja õlaliigesest allpool
Käsi küünarliigesest allpool ja randmest ülalpool
Käsi randmest allpool või randme juures
Jalg reie keskosast ülalpool
Jalg reie keskosast allpool ja põlveliigesest ülalpool
Jalg põlveliigesest allpool ja keskosast ülalpool
Jalg sääre keskosast allpool ja jalalabast ülalpool
Jalg – jalalaba hüppeliigese juures
Jalg – jalalaba ilma kannata
SÕRMEDE/VARVASTE KAOTUS (osaline kaotus tähendab luufragmendi
kaotust)
Pöidla täielik kaotus
Pöidla osaline kaotus
Nimetissõrme täielik kaotus
Nimetissõrme osaline kaotus
Muu sõrme täielik kaotus
Muu sõrme osaline kaotus
Suure varba täielik kaotus
Suure varba osaline kaotus
Muu varba täielik kaotus
LUUMURRUD

70
65
60
55
70
60
50
45
40
30

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Murrud, mis puudutavad vaagnat moodustavaid luid, puusaluid (v.a häbemeluu,
istmikuluu või õndraluu isoleeritud murrud), puusa sees olevaid luid (puusanapp,

10
25
45
30
100
30
60
10
50

20
10
10
5
5
2
5
2
2

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

reieluu proksimaalne epifüüs, trohhanterid, sub- ja transtrohhanteersed murrud)
a) killustunud lahtine luumurd
b) muud lahtised luumurrud
c) muud killustunud luumurrud
d) muud luumurrud
Õlavarreluu/reieluu murrud
a) killustunud lahtine luumurd
b) muud lahtised luumurrud
c) muud killustunud luumurrud
d) muud luumurrud
Sääreluu murd
a) killustunud lahtine luumurd
b) muud lahtised luumurrud
c) muud killustunud luumurrud
d) muud luumurrud
Koljupõhimiku ja -lae murd, abaluu murd
a) killustunud lahtine luumurd
b) muud lahtised luumurrud
c) muud killustunud luumurrud
d) muud luumurrud
Näokolju, lõualuu, pöidla (pöidlalülide ja metakarpaalluude), nimetissõrme,
põlvekedra, kannaluu, kontsluu murrud
a) killustunud lahtine luumurd
b) muud lahtised luumurrud
c) muud killustunud luumurrud
d) muud luumurrud
Niudeluutiiva, niudeluuogade, istmikuluuköbru, selgroolülide murrud
a) lahtine luumurd
b) muud luumurrud
Küünarluu, kodarluu, sääreluu, lodiluu, kuupluu, talbluude murrud
a) killustunud lahtine luumurd
b) muud lahtised luumurrud
c) muud killustunud luumurrud
d) muud luumurrud
Roiete, rangluu, rinnaku, sõrmede ja varvaste luude (v.a pöial ja nimetissõrm),
õndraluu, selgroolülide, häbemeluu, istmikuluu murrud
a) lahtine luumurd
b) muud luumurrud
Pöiapärade ja kämblaluude või randmeluu murrud
a) lahtine luumurd
b) muud luumurrud
NIHESTUSED JA NIKASTUSED
Lülisamba kaelaosa nihestus/nikastus
Rindkere liigeste ja sidemete nihestus
Selgroo nimmeosa nihestus
Akromioklavikulaarliigese või sternoklavikulaarliigese nihestus
Õlaliigese nihestus
Küünarliigese nihestus
Randmeliigese nihestus
Pöidla nihestus
Nimetissõrme nihestus
Puusaliigese nihestus
Põlveliigese nihestus
Ülemise hüppeliigese nihestus
Chopart’i liigese nihestus
Lisfranci liigese nihestus
Suure varba liigese nihestus

25
10
8
5
15
10
8
3
10
8
5
3
15
10
8
5
10
6
4
2
8
3
8
6
4
2
8
3
6
2
10
20
15
5
5
8
6
3
2
12
10
5
5
5
2

60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

76.
77.

78.

79.

80.
81.
82.

83.

84.
85.
86.
87.
88.
89.

90.

Rindkere liigeste ja sidemete nikastus
Selgroo nimmeosa nikastus
Akromioklavikulaarliigese või sternoklavikulaarliigese nikastus
Õlaliigese nikastus
Küünarliigese nikastus
Randmeliigese nikastus
Pöidla nikastus
Nimetissõrme nikastus
Puusaliigese nikastus
Põlveliigese nikastus
Ülemise hüppeliigese nikastus
Chopart’i liigese nikastus
Lisfranci liigese nikastus
Suure varba liigese nikastus
MUUD VIGASTUSED
Kolju luukoe kaotus kogu paksuse ulatuses
a) vähemalt 6 ruutsentimeetrisel pinnal
a) 3 kuni 6 ruutsentimeetrisel pinnal
a) vähem kui 3 ruutsentimeetrisel pinnal
Peavigastusest tingitud ajupõrutus
Hammaste kaotus – vähemalt ½ hambakroonist
a) lõikehambad, silmahambad
b) muud hambad, iga hamba kohta, alates kahest
Kõrva kaotus
a) ühe kõrvalesta kaotus
b) mõlema kõrvalesta kaotus
Kõri kahjustus, mille tagajärjel tuleb kanda püsivalt trahheatoru ja
a) hääle häired
b) täielik häälekadu
Kogu nina kaotus
Alalõualuu kaotus
Kopsude ja rinnakelme kahjustus
a) ilma respiratoorsete häireteta
b) püsiva respiratoorse häirega, mida tõendavad spiromeetria ja
gaasimonitooring
Südamekahjustus
a) toimiva südameveresoonkonnaga
b) mis põhjustab vereringehäireid
Sulgurlihase kahjustus, mille tagajärjeks on püsiv roojapidamatus
Põie või kuseteede kahjustus, mille tagajärjeks on uriinipidamatus
Peenise kaotus
Munandi või munasarja kaotus
Emaka kaotus
Lõikehaav, rebend või muljumishaav (mis nõuab kirurgilist sekkumist)
a) näol, kaelal ja peopesal
b) muudel kehaosadel
MITTE ÜKSKI TABELIS TOODUD VIGASTUS (tabelis pole seda vigastust
märgitud)

6
4
1
2
2
1
1
1
3
3
1
1
1
1

30
20
10
3
1
1
15
25
30
60
30
50
5
25
15
40
30
20
40
20
40
2
1
0

Arst tähendab isikut, kes on seaduse järgi kvalifitseeritud arstina töötama (meditsiinidoktor).
Elukoht tähendab teie maksuresidentsuse järgset kodu, mis asub teie riigis.
Rendileping tähendab Bolti üksuse rentimise lepingut, mis on sõlmitud kliendi ja kohaliku
kindlustusvõtja vahel.
Territoorium tähendab riiki, kus kohalik kindlustusvõtja asub ja kus saab rentida kohaliku

kindlustusvõtja Bolti üksuseid.
Kolmas isik tähendab füüsilist või juriidilist isikut, kes pole soodustatud isik.
Omavoliline kasutamine tähendab
(i)

Bolti üksuse kasutamist muu isiku poolt peale soodustatud isiku. Näiteks kasutamine, mis järgneb
Bolti üksuse vargusele või kliendi sisselogimisandmete kuritarvitamisele Bolti rakenduses, või
(ii) Bolti üksuse äriline kasutamine.
B2.

Kindlustatud isikute määratlus

Soodustatud isik või soodustatud isikud ehk teie või te tähendab eraklienti (-kliente) ja mis tahes
muud isikut kliendi loal, kes
(i)

rendib Bolti üksuse isikliku transpordi eesmärkidel territooriumil kooskõlas asjakohase kohaliku
rendilepinguga ja
(ii) kelle vanus vastab kohalike seaduste või määruste järgse vanuse alampiiri nõudele vastaval
territooriumil Bolti üksusega sõitmiseks, kuid kes on vastava territooriumi seaduse järgi vähemalt
täisealine, ning
(iii) mis tahes muu lubatud kasutaja.
Laps(ed): laps(ed) või lapselaps(ed), kes sõltuvad teist või teie abikaasast ja elavad teiega.
Õigustatud isik(ud) on (kahanevas tähtsuse järjekorras)
(i)

isik, kelle soodustatud isik on määranud oma testamendis õigustatud isikuks;

(ii) abikaasa (määratud õigustatud isiku puudumisel);
(iii) lapsed võrdsetes osades (abikaasa puudumisel);
(iv) vanemad võrdsetes osades (laste ja abikaasa puudumisel);
(v) õed-vennad võrdsetes osades (vanemate, laste ja abikaasa puudumisel);
(vi) kaugemad õigusjärgsed pärijad võrdsetes osades (eespool nimetatud isikute puudumisel).
Lubatud kasutaja tähendab üksikisikut,
(i)

kes kasutab Bolti üksust Bolti üksuse rendilepingu alusel välja rentinud soodustatud isiku
selgesõnalise nõusoleku alusel ja

(ii) kelle vanus vastab kohalike seaduste või määruste järgse vanuse alampiiri nõudele vastaval
territooriumil Bolti üksusega sõitmiseks, kuid kes on vastava territooriumi seaduse järgi vähemalt
täisealine.
Abikaasa on kaaslane, kellega olete koos elanud (nagu oleksite temaga abielus või vabaabielus)
vähemalt kuus kuud.
B3.

Kindlustusjuhtumite definitsioon

Liiklusõnnetus: ootamatu sündmus, mida soodustatud isik ei eelda ega kavatse ja mis algselt tekkis
või algas tuvastataval konkreetsel ajal kindlustusperioodi jooksul, mille tagajärjeks on kahju või
vigastus.
Vigastus liiklusõnnetuse tagajärjel: raske füüsiline vigastus, mille tagajärjeks on püsiv puue ja mille
põhjustas liiklusõnnetus.
Surm liiklusõnnetuse tagajärjel: liiklusõnnetusest põhjustatud surm või surm liiklusõnnetuse otsese
tagajärjena ühe (1) aasta jooksul pärast liiklusõnnetust.

1.

Kindlustatud isikute kokkuvõte

See kindlustuspoliis kindlustab teatud isikud teatud sündmuste vastu.
C1.

Millised isikud on kindlustatud?
✔

Kindlustatud isik(ud)
Teie – soodustatud isik

✔

Kolmas isik

🗶

C2.

Millised sündmused on kindlustatud?
✔

Kindlustatud sündmus(ed)
Liiklusõnnetuse tagajärjel tekkinud püsiv puue

✔

Liiklusõnnetusest põhjustatud surm

✔

2.

Kaitse geograafiline ulatus

Siinse kindlustuspoliisi kaitse kehtib riigis, kus Bolti üksust renditakse.

3.

Kindlustussumma, piirangud ja tingimused
Piirangute ja tingimuste tabel
ÕNNETUSJUHTUMIKINDLUSTUS

Hüvitised

Katab kuni

Kogusumma väljamakse surma korral Ühekordne väljamakse summas kuni
50 000 eurot

Kogusumma väljamakse püsiva puude Ühekordne väljamakse summas kuni
korral
50 000 eurot
Summa määratakse puude
raskusastme alusel

4.

Tingimused ja
piirangud
Liiklusõnnetusest
tingitud surm

Üle 15% läve
liiklusõnnetusest
tingitud puude korral

Hüvitised

Kindlustusandja jätab endale õiguse kontrollida kindlustuskaitse kehtivust, soodustatud isiku
tingimustele vastavust ning kindlustusega kaetud sündmuse toimumise tõendeid.
Meie hüvitised on tagatud, kui
-

saate vigastada liiklusõnnetuses, mille tagajärjeks on püsiv puue;

-

surete liiklusõnnetuse tagajärjel.

Igal juhul peate enne meiega ühenduse võtmist rakendama kõiki ravimeetmeid, et tagada oma seisundi
stabiilsus. Kui esitate meile kahjunõude, küsime teilt tõendusdokumente, mis tõendavad teie
kahjunõude kehtivust. Kohaldatavate eraelu puutumatust käsitlevate õigusaktide kohaselt võib meie
arst küsida
•

teie haiguslugu ja muid tõendavaid dokumente;

•

tõendit Bolti üksusega toimunud liiklusõnnetuse kohta (nt politseiaruanne, liiklusõnnetuse akt,
päästeameti, haigla aruanne jms);
surmatunnistus soodustatud isiku surma korral;
arstitõend, millega pärast soodustatud isiku vigastuste konsolideerimist määratakse kindlaks
tema püsiva puude raskusaste püsiva puude raskusastmete tabeli alusel.

•
•

F.1

Kogusumma väljamakse surma korral

Piirangud ja tingimused on toodud jaotises E („Kindlustussumma, piirangud ja tingimused“).
Bolti üksuse kasutamise ajal toimunud liiklusõnnetusest põhjustatud soodustatud isiku surma korral
tagame kogusumma väljamaksmise õigustatud isikule, nagu on toodud tingimuste ja piirangute tabelis.
Surm peab olema toimunud ühe (1) aasta jooksul pärast liiklusõnnetust ja olema selle otsene tagajärg,
mille tõendamise kohustus lasub soodustatud isikul või õigustatud isikul, kes peab eelkõige tõendama
sündmuse asjaolude ettenägematust.
Kõik hüvitised, mis on välja makstud enne surma seoses sama liiklusõnnetuse tulemusel tekkinud
püsiva puudega (vt järgmist punkti), arvatakse surma hüvitisest maha.
F.2

Kogusumma väljamakse püsiva puude korral

Piirangud ja tingimused on toodud jaotises E („Kindlustussumma, piirangud ja tingimused“).
Bolti üksuse kasutamise ajal toimunud liiklusõnnetuse tagajärjel tekkinud püsiva puude korral tagame
kogusumma väljamaksmise, mis arvutatakse järgmiselt.
1.

Soodustatud isiku püsiva puude raskusastme kindlaksmääramine
Arst määrab pärast soodustatud isiku vigastuste konsolideerimist kindlaks tema püsiva puude
raskusastme püsiva puude raskusastmete tabeli alusel.
Soodustatud isikut võib tema oma kulul aidata tema valitud arst.
Soodustatud isik kohustub edastama meile kõik andmed, mida võime mõistlikus ulatuses nõuda
püsiva puude raskusastme kindlaksmääramiseks.
Ekspertiisi järeldustega mittenõustumise korral kohaldatakse järgmisi sätteid.
Kahjunõude põhjuseid ja tagajärgi hinnatakse vastastikusel kokkuleppel. Kui see ei õnnestu,
hindab kahjunõuet kolmanda isiku ekspert. Tasud sellise hindamise eest jagatakse poolte vahel
võrdselt.
Kui pooltel ei õnnestu kokku leppida kolmanda isiku eksperdi valikus, määrab eksperdi
soodustatud isiku elukohajärgne kohus.
See määramine tehakse kindlustusandja või ainult ühe poole allkirjastatud lihtsa taotluse alusel,
teine pool kutsutakse tähtkirjaga.

2.

Kogusumma arvutamine
Soodustatud isikule makstav hüvitis vastab soodustatud isiku püsiva puude raskusastmega
proportsionaalselt tehtud väljamaksele. Selle arvutamiseks korrutatakse kaitse maksimaalne limiit,
mis on näidatud tingimuste ja piirangute tabelis, soodustatud isiku püsiva puude raskusastmega,
eeldusel et

-

5.

Välistused
-

-

6.

püsiva puude raskusaste on selgelt üle 15%;
hüvitist ei maksta, kui puude raskusaste on alla 15% või sellega võrdne;
ühelgi juhul ei saa puude raskusaste ületada 100%.

Bolti üksuse volitamata kasutamine.
Mis tahes muu õnnetusjuhtum, mis pole liiklusõnnetus.
Bolti üksuse kasutamine kliendi poolt, kelle vanus jääb alla kohalike seaduste või määruste
järgse vanuse alampiiri nõuet vastaval territooriumil Bolti üksusega sõitmiseks, või kliendi
poolt, kes pole vastava territooriumi seaduse järgi täisealine.
Bolti üksuse mis tahes kasutamine reisijate vedamiseks.
Bolti üksuse mis tahes moel kasutamine alkoholijoobes, mis ületab kohalikult lubatud
piirmäära, või uimastite mõju all.
Teie või muu soodustatud isiku enesetapp või enesetapukatse või enesetapukatse
tagajärjed.
Soodustatud isiku tahtlikult põhjustatud liiklusõnnetus, mis on tingitud tema osalemisest
kuritöös, rünnakus või kakluses, v.a enesekaitse juhtumite korral.
Olenemata siinse poliisi mis tahes vastupidisest nõudest ei paku kindlustusandja kaitset ega
kohustu tasuma kahjunõuet või hüvitist siinse poliisi alusel,
a) kui see tuleneb või
b) on seotud mis tahes pandeemia puhanguga (sh COVID-19 pandeemia).
Kontakt

Võtke meiega ühendust järgmiste kanalite kaudu.
a) Bolti rakendus või veebisait
b) Allianzi klienditeeninduse e-posti aadress: Bolt.claim@allianz.com

7.

Üldised tingimused

I.1

Majandussanktsioonide klausel (rahvusvahelised sanktsioonid)

Olenemata siinse poliisi mis tahes vastupidisest nõudest ei paku kindlustusandja kaitset ega ole
kohustatud tasuma kahjunõuet või hüvitist siinse poliisi alusel, kui sellise kindlustuskaitse andmine või
sellise kahjunõude või hüvitise tasumine tooks kindlustusandjale ÜRO resolutsioonide või
kaubanduslike ja majanduslike sanktsioonide, Ühendkuningriigi, Euroopa Liidu või Ameerika
Ühendriikide seaduste ja määruste kohaselt kaasa sanktsioone, keelde või piiranguid.
I.2

Pettused kahjunõuete esitamisel

Kui siinse poliisi raames esitab soodustatud isik või keegi tema nimel kahjunõude pettuse eesmärgil,
võib kindlustusandja teha järgmist:
a)
b)

I.3

nõuda soodustatud isikult tagasi summad, mille kindlustusandja on seoses
kahjunõudega välja maksnud, ja
soodustatud isikule teatamise kaudu pidada kindlustuspoliisi lõpetatuks alates
pettuse toimepaneku hetkest seoses selle soodustatud isikuga.

Kohaldatav seadus

Siinset kindlustuspoliisi reguleeriv seadus on territooriumil kehtiv seadus ning kogu siinse
kindlustuspoliisiga seotud teabevahetus ja dokumentatsioon on inglise keeles ja/või kohalikus keeles.

KINDLUSTUSANDJA PRIVAATSUSTEATIS kooskõlas määruse (EL) 2016/679, 27. aprill 2016,
(isikuandmete kaitse üldmäärus – GDPR) artikliga 13

Me hoolime teie isikuandmetest
AWP P&C S.A. – Hollandi filiaal (edaspidi meie) on ettevõtte AWP P&C S.A. filiaal, mille registrijärgne
asukoht on Prantsusmaal Saint-Ouenis ja mis kuulub Allianz Partners Groupi. AWP P&C S.A. Hollandi
filiaal on registreeritud Madalmaade finantsturgude ametis (AFM) ja on saanud Prantsusmaal asutuselt
L’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) volituse pakkuda kindlustustooteid ja teenuseid piiriüleselt. Teie privaatsuse kaitsmine on meile väga tähtis. Selles privaatsusteatises
selgitatakse, kuidas ja mis tüüpi isikuandmeid kogutaks e, miks neid kogutakse ning kellele neid
jagatakse või avaldatakse. Lugege see teatis tähelepanelikult läbi.

1. Kes on vastutav töötleja?
Vastutav töötleja on eraisik või juriidiline isik, kes haldab paberil või elektroonilisel kujul olevate
isikuandmete säilitamist ja kasutamist ning on selle eest vastutav. AWP P&C S.A. – Hollandi filiaal on
vastutav töötleja, nagu on määratletud vastavates andmekaitseseadustes ja -määrustes.

2. Milliseid isikuandmeid kogutakse?
Me kogume ja töötleme eri tüüpi isikuandmeid teie kohta, sealhulgas järgmist.
•
•
•
•

Perekonnanimi, eesnimi
Aadress
Telefoninumbrid
E-posti aadressid

Olenevalt esitatud kahjunõudest võime koguda ja töödelda ka delikaatseid isikuandmeid teie kohta,
teiste kindlustatud isikute kohta, isegi kolmandate isikute kohta, keda kindlustusega kaetud sündmus
mõjutab, sealhulgas järgmist.
•
•
•
•

Haigused (füüsilised või psühholoogilised)
Haiguslugu ja aruanded
Surmatunnistused
Krediit-/deebetkaardi ja pangakonto andmed

3. Kuidas me teie isikuandmeid kogume ja kasutame?
Me kogume ja kasutame isikuandmeid, mille te meile esitate ja mille meie teilt saame (nagu on allpool
selgitatud) mitmel eesmärgil ning teie selgesõnalise nõusoleku alusel, välja arvatud juhul, kui
kohaldatavad seadused ja määrused ei nõua meilt teie selgesõnalise nõusoleku hankimist, nagu on
näidatud allpool.
Eesmärk
•

Kindlustuslepingu haldamine (nt pakkumise •
tegemine,
allkirjastamine,
kahjunõuete
käsitlemine).

Teie selgesõnaline nõusolek?
Jah, kui tarvis. Ent kui me peame
töötlema
teie
isikuandmeid,
et
allkirjastada teiega kindlustusleping ja/või
menetleda teie kahjunõuet, siis me ei küsi
teie selgesõnalist nõusolekut.

Eesmärk

Teie selgesõnaline nõusolek?

•

Pettuste ennetamine ja
tuvastamine, •
sealhulgas vajaduse korral teie andmete
võrdlemine varasemate kahjunõuetega või
üldiste kindlustusnõuete andmesüsteemide
kontrollimine, et kontrollida majanduslikke
sanktsioone.

Ei, sest on mõistetav, et pettuste
tuvastamine ja ennetamine on töötleja
õigustatud huvi. Seetõttu on meil õigus
töödelda teie andmeid sellel eesmärgil
ilma teie nõusolekut küsimata.

•

Täitmaks mis tahes õiguslikke kohustusi (nt •
neid, mis tulenevad kindlustuslepinguid
käsitlevatest
seadustest
ning
kindlustustegevust puudutavatest määrustest
maksude,
raamatupidamise
ja
administratiivsete kohustuste kohta või
rahapesu või majanduslike sanktsioonide
rikkumise takistamiseks).

Ei, eeldusel et selline töötlemine on
seaduses selgelt lubatud.

•

Riskide hajutamiseks edasikindlustuse ja •
kaaskindlustuse teel.

Ei, me võime töödelda ja jagada teie
isikuandmeid teiste kindlustus- või
edasikindlustusettevõtetega,
kellega
oleme
allkirjastanud või
kellega
allkirjastame
kaaskindlustuse
või
edasikindlustuse lepingu. Selline riskide
hajutamine
on
kindlustusettevõtete
õigustatud huvi
ja on tavaliselt
sõnaselgelt lubatud ka seaduses.

•

Auditi eesmärgil, et täita õiguslikke kohustusi •
või ettevõttesiseseid eeskirju.

Ei, me võime töödelda teie andmeid
ettevõttesiseste või -väliste auditite
käigus, mis on nõutavad kas seaduse või
meie
ettevõttesiseste
eeskirjade
kohaselt. Me ei küsi teie nõusolekut
sellise töötlemise korral, eeldusel et see
on õigustatud kohaldatavate määruste või
meie õigustatud huvi alusel. Siiski
tagame, et kasutatakse ainult tingimata
vajalikke
isikuandmeid
ja
neid
käsitletakse
täielikult
konfidentsiaalsetena.
Ettevõttesiseseid auditeid viib läbi meie
valdusettevõtja Allianz Partners SAS (7
Rue Dora Maar, 93400 Saint-Ouen,
Prantsusmaa).

Nagu eespool öeldud, töötleme eelnimetatud eesmärkidel teie isikuandmeid, mille hangime teie kohta
avalikest andmebaasidest, kolmandatelt isikutelt, nagu maaklerid ja äripartnerid, muud kindlustajad,
krediidiinfo ja pettuste ennetamise agentuurid, reklaamivõrgustikud, analüüsiteenuste pak kujad,
otsinguteabe pakkujad, kahjukäsitlejad, inspektorid, vahendajad, kindlustusmaksete finantseerimist
pakkuvad ettevõtted, volitatud asutused, advokaadid.
Nende eespool toodud eesmärkide korral, mille kohta oleme märkinud, et me ei vaja teie selgesõnalist
nõusolekut, või kui vajame teie isikuandmeid teiega kindlustuslepingu allkirjastamiseks ja/või teie
kahjunõude menetlemiseks, töötleme teie isikuandmeid meie õigustatud huvide alusel ja/või meie
selliste õiguslike kohustuste täitmiseks, mis tulenevad teie lepingust Boltiga (Bolt Operations OÜ).

4. Kellel on juurdepääs teie isikuandmetele?
Me tagame, et teie isikuandmeid töödeldakse viisil, mis on kooskõlas eespool nimetatud
eesmärkidega.
Nimetatud eesmärkidel võidakse isikuandmeid avaldada järgmistele isikutele, kes tegutsevad
kolmandatest isikutest vastutavate töötlejatena:
•

ametiasutused, teised Allianz Groupi ettevõtted, teised kindlustusandjad, kaaskindlustajad,
edasikindlustajad, kindlustuse vahendajad/maaklerid ja pangad.

Nimetatud eesmärkidel võime jagada teie isikuandmeid ka järgmiste isikutega, kes tegutsevad volitatud
töötlejatena meie juhiste alusel:
•

teised Allianz Groupi ettevõtted, tehnilised konsultandid, eksperdid, advokaadid,
kahjukäsitlejad, remontijad, arstid ja muud koormust vähendavad teenuseosutajad
(kahjunõuded, IT, post, dokumendihaldus).

Viimaks võime jagada teie isikuandmeid järgmistel juhtudel:
•

meie äri, varade või aktsiate täieliku või osalise kavandatava või tegeliku reorganiseerimise,
liitumise, müümise, ühisettevõtte, loovutamise, ülemineku või muul moel üleandmise korral
(sealhulgas mis tahes maksejõuetusmenetluse või muude taoliste menetluste korral); ja

•

mis tahes õiguslike kohustuste täitmiseks, sh vastava ombudsmani ees, kui esitate kaebuse
toote või teenuse kohta, mida teile pakkusime.

5. Kus minu isikuandmeid töödeldakse?
Teie isikuandmeid võivad ülaltoodud punktis 4 nimetatud isikud töödelda nii Euroopa
Majanduspiirkonna sees kui ka väljaspool seda ning sellisel juhul kehtivad alati lepingus sätestatud
piirangud konfidentsiaalsuse ja turvalisuse tagamiseks kooskõlas kohaldatavate andmekaitseseaduste
ja -määrustega. Me ei avalda teie isikuandmeid isikutele, kes pole volitatud neid töötlema.
Kui edastame teie isikuandmed töötlemiseks väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda muu Allianz
Groupi ettevõttele, teeme seda Allianzi siduvate kontsernisiseste eeskirjade alusel, mida nimetatakse
Allianzi privaatsusstandardiks (Allianz Privacy Standard, Allianzi BCR), mis tagab teie isikuandmete
piisava kaitse ja on Allianz Groupi ettevõtetele õiguslikult siduv: https://www.allianzpartners.com/en_US/allianz-partners---binding-corporate-rules-.html.
Allianzi BCR-i ja nende Allianz Groupi ettevõtete nimekirja, kes neid eeskirju järgivad, saab vaadata
siit. Kui Allianzi BCR-i ei kohaldata, rakendame selle asemel meetmeid tagamaks, et teie isikuandmete
edastamine Euroopa Majanduspiirkonnast väljapoole oleks kaitstud samamoodi nagu Euroopa
Majanduspiirkonna sees. Lisateabe saamiseks selle kohta, millistele kaitsemeetmetele toetume
andmete edastamisel (näiteks lepingu tüüptingimused), võtke meiega ühendust allpool punktis 9 toodud
viisil.

6. Millised on teie õigused seoses isikuandmetega?
Kui see on lubatud kohaldatava seaduse või määrusega, on teil õigus
•

pääseda ligi teie kohta salvestatud isikuandmetele ning uurida välja andmete allikas, töötlemise
eesmärk ja lõppemise aeg, vastutava(te) töötleja(te) ja volitatud töötleja(te) andmed ning nende
isikute andmed, kellele isikuandmeid võidakse avaldada;

•

võtta tagasi oma nõusolek igal ajal, kui teie isikuandmeid töödeldakse teie nõusoleku alusel;

•

värskendada või parandada oma isikuandmeid, nii et need oleks alati õiged;

•

kustutada oma isikuandmed meie andmebaasist, kui neid pole enam tarvis eespool nimetatud
eesmärkide täitmiseks;

•

piirata oma isikuandmete töötlemist teatud olukordades (näiteks kui olete vaidlustanud oma
isikuandmete õigsuse) perioodiks, mis võimaldab meil kontrollida andmete täpsust;

•

saada kätte oma isikuandmed elektroonilisel kujul enda või oma uue kindlustusandja jaoks ja

•

esitada kaebus meile ja/või asjakohasele andmekaitseasutusele.

Nende õiguste kasutamiseks võtke meiega ühendust allpool punktis 9 toodud viisil, esitades oma nime,
e-posti aadressi, konto tunnused ja oma päringu eesmärgi.

7. Kuidas saate oma isikuandmete töötlemist vaidlustada?
Kui see on kohaldatava seaduse või määrusega lubatud, on teil õigus vaidlustada oma isikuandmete
töötlemine meie poolt või paluda meil töötlemine lõpetada. Kui olete meile sellise taotluse esitanud, ei
töötle me edaspidi enam teie isikuandmeid, välja arvatud juhul, kui see on lubatud kohaldatavate
seaduste ja määrustega.
Teil on võimalik kasutada seda õigust samamoodi nagu oma teisi õiguseid, mis on toodud eespool
punktis 6.

8. Kui kaua me teie isikuandmeid säilitame?
Me säilitame teie isikuandmeid ainult nii kaua, kui on vajalik privaatsusteatises nimetatud eesmärkide
täitmiseks, ning kustutame või anonüümime need, kui andmeid pole enam tarvis. Allpool teavitame teid
mõnest säilitamisperioodist, mida kohaldatakse eespool punktis 3 nimetatud eesmärkide korral.
Pange tähele, et vahel võivad täiendavad konkreetsed nõuded või sündmused andmete säilitamise
perioodi muuta või tühistada, nagu näiteks seadusest tulenevad kohustused vastavate andmete suhtes
või käimasolevad kohtuprotsessid või uurimised, mis võivad neid perioode pikendada või peatada, kuni
asi on lõpetatud ja asjakohane edasikaebamise või ülevaatamise periood on läbi. Eelkõige võidakse
peatada ja seejärel uuesti arvestama hakata säilitamisperioode, mis põhinevad õigusnõuete jaoks ette
nähtud perioodidel.
Isikuandmed pakkumise saamiseks (kui tarvis)

Kuni esitatud pakkumise kehtivusperioodi
lõpuni.

Poliisi andmed (allkirjastamine, kahjunõuete
käsitlemine, kaebuste menetlemine, kohtuasjad,
kvaliteedikontrollid, pettuste
ennetamine/tuvastamine, võla sissenõudmine,
kaaskindlustuse ja edasikindlustuse eesmärgid
jne)

Me säilitame teie kindlustuspoliisiga seotud
isikuandmeid teie kindlustuslepingu
kehtivusperioodi jooksul ning
kindlustuslepingust tulenevate võimalike
kohtuasjade jaoks ette nähtud perioodi jooksul,
üldjuhul vähemalt täiendava 7 aasta jooksul.
See periood võib olla pikem või lühem, nagu
on kindlaks määratud kohaliku kohaldatava
seadusega kindlustuslepingute kohta.

Kahjunõuete andmed (kahjunõuete käsitlemine,
kaebuste menetlemine, kohtuasjad,
kvaliteedikontrollid, pettuste
ennetamine/tuvastamine, võla sissenõudmine,
kaaskindlustuse ja edasikindlustuse eesmärgid).

Me säilitame isikuandmeid, mida teie meile
esitate või meie kooskõlas siinse
privaatsusteatisega kogume ja töötleme
vähemalt 7 aasta jooksul alates kahjunõude
lahendamise kuupäevast. See periood võib olla
pikem või lühem, nagu on kindlaks määratud

kohaliku kohaldatava seadusega
kindlustuslepingute kohta.
Lisadokumendid, mis pakuvad tõendeid õiguslike Me töötleme nendes dokumentides teie
kohustuste täitmise kohta, nagu nt maksustamine isikuandmeid, mida teie meile esitate või meie
ja raamatupidamine.
kooskõlas siinse privaatsusteatisega kogume
ja töötleme ainult nii kaua, kuni need on selle
eesmärgi täitmiseks vajalikud, ja vähemalt 10
aastat alates vastava maksustamisaasta
esimesest päevast.
Me ei säilita teie isikuandmeid kauem kui tarvis ja me säilitame neid üksnes nendel eesmärkidel, mille
jaoks andmed koguti.

9. Kuidas saate meiega ühendust võtta?
Kui teil on küsimusi selle kohta, kuidas me teie isikuandmeid kasutame, võite meiega ühendust võtta
•

posti teel:
AWP P&C S.A. – Hollandi filiaal
Andmekaitseametnik
Postbus 9444
1006 AK Amsterdam

•

e-posti teel:
Riik

E-post

Austria

dataprivacy.fos.at@allianz.com

Belgia:

dataprivacy.fos.be@allianz.com

Bulgaaria:

dataprivacy.fos.bg@allianz.com

Tšehhi Vabariik:

dataprivacy.fos.cz@allianz.com

Taani:

dataprivacy.fos.dk@allianz.com

Soome:

dataprivacy.fos.fi@allianz.com

Prantsusmaa:

dataprivacy.fos.fr@allianz.com

Saksamaa:

dataprivacy.fos.de@allianz.com

Kreeka:

dataprivacy.fos.gr@allianz.com

Ungari:

dataprivacy.fos.hu@allianz.com

Itaalia:

dataprivacy.fos.it@allianz.com

Norra:

dataprivacy.fos.no@allianz.com

Poola:

dataprivacy.fos.pl@allianz.com

Portugal:

dataprivacy.fos.pt@allianz.com

Rumeenia:

dataprivacy.fos.ro@allianz.com

Hispaania:

dataprivacy.fos.es@allianz.com

Rootsi:

dataprivacy.fos.se@allianz.com

Ühendkuningriik:

dataprivacy.fos.gb@allianz.com

Estonia:

dataprivacy.fos.ee@allianz.com

Latvia:

dataprivacy.fos.lv@allianz.com

Lithuania:

dataprivacy.fos.lt@allianz.com

10. Kui sageli seda privaatsusteatist värskendatakse?
Vaatame privaatsusteatise regulaarselt üle seoses uusimate muudatustega ja teeme vajaduse korral
parandusi.
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