
Kuidas toimib  
Rami Riskikaitse: 

Katusetööde käigus kukkus kliendil käest akutrell. 
Kõrge kukkumise tagajärjel seade purunes.  
Kliendil tuli tasuda seadme soetushind 390€.  
Kui klient oleks rendilepingut sõlmides vormistanud 
lisaks Rami Riskikaitse, oleks tema pidanud  
sellest hüvitama 50€.

Fermide paigaldustööde käigus tõstis klient 
diiselkäärtõstuki liiga kõrgele, mis põhjustas 
kaitsepiirete muljumise ja purunemise. Kliendil tuli 
tasuda kogu remondisumma, milleks oli 2350€. 
Kui klient oleks rendilepingut sõlmides vormistanud 
lisaks Rami Riskikaitse, oleks tema pidanud sellest 
hüvitama 350€.

Ettenägematu  
õnnetuse korral...  
tagab meelerahu  
Rami Riskikaitse

Klient parkis akukäärtõstuki värskelt laotud müüri 
vahetusse lähedusse. Öise suure tuulega varises 
müür kokku, langedes tõstukile ning muutes selle 
kasutuskõlbmatuks. Kliendil tuli tasuda seadme 
soetushind 9600€. Kui klient oleks rendilepingut 
sõlmides vormistanud lisaks Rami Riskikaitse, 
oleks tema pidanud sellest hüvitama 100€.

Klient vigastas vastu äärekivi sõites renditud treileri 
kahte rehvi. Rehvid purunesid. Remondi maksumus 
oli 140 €. Kui klient oleks rendilepingut sõlmides 
vormistanud lisaks Rami Riskikaitse, oleks tema 
pidanud sellest kahjust hüvitama 50 €.

Kuidas see toimib?
Mõned näited erinevatest 
võimalikest olukordadest,  
mille puhul rakendub  
Rami Riskikaitse lahendus:

 kahjud, mis tekivad seadmete sihtotstarbelise 
kasutamise või laadimise käigus;

 kahjud rendiseadmete(le) kukkumise või 
ümbermineku tagajärjel;

 tulekahju või peale kukkunud objekti tagajärjel 
tekkinud kahjud, välja arvatud 
kolmanda osapoole tekitatud kahju.

Mõned näited juhtumitest,  
mille puhul Rami Riskikaitse 
lahendus ei kehti:

 vargused, pettused ja muud kriminaal korras 
karistatavad teod;

 teadlikult ohutus- või kasutusjuhiste eiramine, 
raske hooletus ning igasugune tahtlik seadme 
kahjustamine;

 renditud seadmete puhastuskulud.



Rami Riskikaitse  
vähendab rentniku 
vastutust ja võimaldab  
muretsemata tööd teha.

Rami Riskikaitse korral on rentniku vastutus renditud seadme 
kahjustumisel vähendatud ning maksimaalne võimalik 
kahjusumma on jõukohane ka eraisikule.
Vähendatud vastutus võimaldab keskenduda tegemist 
vajavale tööle, teades, et seadme ootamatu ja ettenägematu 
kahjustumine on olulises osas kaitstud ning vastutada tuleb 
ainult vähendatud osa eest. 

Meie meeskond nõustab ja selgitab 
täpsemalt Rami Riskikaitse  
lahendusega seonduvaid  
tingimusi ja tasusid.

Rami Riskikaitse  
tingimused

1.  Punktis 5 mainitud juhtumite korral nõustub Ramirent Baltic AS 
(„Ramirent“) vähendama rentniku  rahalist vastutust rentniku  
valduses olevate rendiseadmete säilimise ja kahjude eest. 
Vastutuse vähendamise reeglid on märgitud Rami Riskikaitse 
tingimustes, mis on Seadme Rendi üldtingimuste lisaks 
ning nende kehtivuse kohta tehakse rentniku soovil märge 
rendilepingus. Tasuda tuleb ka lisamakse.

2.  Rami Riskikaitse laieneb rendilepingus nimetatud  seadmetele 
/ masinatele, mis on rendilepingu alusel rentniku  valduses või 
vastutusel ning asuvad Eestis.  
Rami Riskikaitse kehtib ainult rendiseadmete otseste kahjude 
puhul ning ei laiene kaudsetele kahjudele ja kuludele (näit. 
saamata jäänud tulu, finantskahju, transport, puhastamine, 
vahetamine, lammutamine jms).

3.   Rami Riskikaitse korral on rentniku vastutus seotud 
kahjusumma ja seadme maksumusega. Kuni 5 000 eurot 
maksvate seadmete puhul on omavastutus 50 eurot,  
5001 - 20 000 eurot maksvate seadmete puhul on omavastutus 
100 eurot ning üle 20 000 eurot maksvate seadmete puhul  
350 eurot. Kahju suuruse määrab kindlaks Ramirent.  
Juhul, kui kahjusumma on väiksem omavastutusest,  
kuulub see täies mahus hüvitamisele kliendi poolt.

4.  Rami Riskikaitse rakendub ainult juhul, kui kahju ei 
hüvitata rentniku kindlustuslepingu alusel või tal puudub 
kindlustusleping. Rentnik peab alati kahjujuhtumist teatama 
ka oma kindlustusandjale ning teavitama kindlustuslepingu 
olemasolust Ramirenti. Rami Riskikaitse on alati sekundaarne 
ning kliendi olemasolev kahjukindlustus on alati primaarne.

5.  Rami Riskikaitse kehtib järgmistel tingimustel:

a. Toimunud kahjujuhtum oli ootamatu ja ettenägematu.

b. Seadme kasutamisel on järgitud kõiki kasutus-  
ja paigaldusjuhiseid.

c. Rami Riskikaitse kehtib vastavalt rendilepingule   
kogu rendiperioodi ajal.

d. Kahjustada saanud seade tagastatakse kohe pärast 
juhtumit samasse rendipunkti, millest ta laenutatud oli või 
mõnda muusse Ramirendi poolt määratud rendipunkti. 
Ainult erandkorras ja eelkokkuleppel on võimalik 
kahjustada saanud seadme ülevaatamine juhtumi 
toimumise kohas Ramirendi esindaja poolt.

6.  Seadme kahjujuhtumi toimumisel on rentnik kohustatud 
teatama juhtumist esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem 
kui 72h jooksul kahjujuhtumi toimumisest või sellest teada 
saamisest.

7.  Rami Riskikaitse ei kehti juhul kui:

a. kahju on tekitatud tahtlikult või raske hooletuse 
tõttu või selle on põhjustanud ebaõiged ja 
olukorrale mittevastavad töövõtted või paigaldus- ja 
kasutusjuhenditest mitte kinni pidamine.

b. rentnik ei ole tasunud tähtaegselt Rami Riskikaitse 
lisamakset.

c. kahju või sündmuse põhjuseks oli väärtegu või 
kriminaalkorras karistatav tegu, millest on teatatud 
politseile.

d. kahju  on seotud kaevanduses töötamise või 
lõhkamisega.

e. juhtumist ei ole Ramirenti õigeaegselt teavitatud, 
täidetud ei ole õigusaktide või Seadme Rendi 
Üldingimuste või Rami Riskikaitse tingimuste nõudeid, 
rentnik esitatab ebaõigeid andmeid või kahju suurust või 
toimumist ei ole võimalik kindlaks teha;

8.  Rami Riskikaitse ei laiene:

a. kolmandatale isikutele põhjustatud kahjudele ja 
kolmanda isiku poolt põhjustatud kahjudele.

b. kuluvmaterjalidele ja vahenditele tekitatud kahjudele.

c. kuludele, mis tulenevad väliseadmete kriimustamisest 
(näit. iluvead) või grafitist puhastamisest.

d. puhastamisele või kahjudele, mille on põhjustanud 
liivapritsitööd, värvimistööd, krohvimistööd või muud 
samalaadsed tööd, mis põhjustavad olulisel määral 
mustust / määrdumist.

e. kahjudele, mis on põhjustatud erakorralistest 
ilmastikuoludest (näit. üleujutused, tormid, veetaseme 
kõikumised, jää liikumine jms.).

f. kahjudele, mis on põhjustatud plahvatusest, sõjast, 
relvakokkupõrkest, streigist, radioktiivsetest ainetest ja 
teistest sarnastest olukordadest või sündmustest.

g. keskkonnast põhjustatud kahjudele, mis oluliselt 
vähendavad seadme eluiga (nt. Väetise- ja soolalaod).

 9.  Rami Riskikaitse omavastutuse osa arveldatakse kliendiga 
koheselt rendiseadme tagastamisel või kohe peale 
Ramirendipoolset kahju hindamist. Kahjustunud vara 
remondi ja taastamisega tegeleb alati Ramirent.

10.  Rami Riskikaitse lisamaksele lisandub käibemaks.

Tööriistarent teie teeninduses


