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Teabedokumendis on juriidilise isiku vastutuskindlustuse üldine ülevaade. See ei kajasta Teie kindlustushuvist ja nõudmistest lähtuvaid
kindlustuslepingu tingimusi. Lepingu tingimused on muudes dokumentides, näiteks pakkumuses, kindlustustingimustes ja poliisil.

Mis liiki kindlustusega on tegemist?
Vastutuskindlustuse eesmärk on kaitsta kindlustatud isikut juhul, kui kindlustatud tegevuse käigus on tekitatud kolmandale isikule kahju ning
kindlustatul on tekkinud seadusjärgne lepinguväline kahjuhüvitamise kohustus. Kindlustus aitab tõrjuda hüvitamisnõudeid või hüvitab
kindlustuslepingujärgse osa kahjunõudest. Juriidilise isiku vastutuskindlustuse alaliikideks on tegevuse vastutuskindlustus, tööandja vastutuskindlustus
ja tootja vastutuskindlustus.

Mida kindlustatakse?

Mida ei kindlustata?





Tegevuse vastutuskindlustus
Majandustegevuse käigus kolmandatele isikutele kahju
põhjustamine ei ole omane vaid riskantsetele
tegevusaladele. Vastutuskindlustusleping pakub
suuremat kindlustunnet ka nt kinnisvara omanikele ja
selle haldajatele, erinevatele ettevõtetele, asutustele
ning teenuseosutajatele.
Kindlustatud esemeks on kindlustatud isiku
tsiviilvastutus, mis tuleneb kindlustatud isiku
majandustegevusest tingitud õigusvastasest kahju
tekitamisest kolmandale isikule (kahjustatud isik).
Kindlustusjuhtum on ootamatu ja ettenägematu
õigusevastane lepinguväline asja- või isikukahju
tekitamine kolmandale isikule, mille tagajärjel
Kindlustusvõtjal või temaga võrdsustatud isikul on
tekkinud seadusjärgne kahju hüvitamiskohustus.



Tööandja vastutuskindlustus



Kindlustusjuhtum on töötajaga kindlustusperioodil
toimunud tööõnnetus (vastavalt töötervishoiu ja
tööohutuse seadusele), mille tagajärjel on kindlustatud
isikul tekkinud seadusjärgne kahju hüvitamise kohustus.



kindlustatud isiku lepingulisest suhtest tulenevat
vastutust;



kohustuslikku vastutuskindlustust vajava ametialaga
kaasnevat vastutust (nt notar, kohtutäitur, audiitor
jne);



mittevaralisest kahjust (sh moraalne kahju) ja
saamata jäänud tulust tingitud nõudeid;



erialase teenuse osutamisega kaasnevat vastutust
(nt. tervishoiutöötaja, raamatupidaja, arhitekt jne);



avalik-õiguslikest ja eraõiguslikest sanktsioonidest
tulenevaid nõudeid;

Tööandja vastutuskindlustus:




Tööandja kohustus on tagada oma töötajatale ohutu
töökeskkond. Töötajaga juhtunud tööõnnetuse
tagajärjel lasub vastutus ja seadusjärgne
hüvitamiskohustus sageli tööandjal.
Vastutuskindlustusleping aitab tööandjal nimetatud
kahjusid kanda.
Kindlustatud esemeks on kindlustatud isiku kui
tööandja (või temaga võrdsustatud isiku) seadusest
tulenev tsiviilvastutus töötajaga toimunud tööõnnetuse
korral.

Tegevuse vastutuskindlustus:

töötajatel diagnoositud kutsehaigustega seotud
nõudeid;

Tootja vastutuskindlustus:


toote turult tagasikutsumisega (recall) seotud kahju;



meditsiinitoodetega seotud nõudeid;



tubakatoodetega seotud nõudeid;

Kas kindlustuskaitsel on piiranguid?
Näiteks ei laiene kindlustuskaitse:



Tegevuse vastutuskindlustus:
!

kahjudele, mis on põhjustatud kindlustuslepingus
märgitud kohustuste täitmata jätmisega;

!

kahjudele, mis on põhjustatud kindlustatud isiku
poolt tahtlikult või tulenevalt raskest hooletusest;

!

kahjudele, mille põhjuseks on vääramatu jõud;

!

kuriteoga põhjustatud kahjudele;

!

intellektuaalse omandi rikkumisega seotud
kahjudele;

!

kahjudele, mis on toimunud väljaspool
kindlustuslepingus märgitud territooriumi või
kindlustuskohta;

!

pikaajalise kahjuliku toimega tingitud teguritest
põhjustatud kahjudele;

!

ühe ja sama kindlustuslepinguga kaetud isikute
omavahelistele nõuetele;



!

Tootja vastutuskindlustus.
Toote ebapiisav ohutus võib tarbijate jaoks kaasa tuua
nii vara- kui isikukahjusid. Tootja on kohustatud
hüvitama kahju, kui toode on puudusega ning ei ole
ohutu määral, mida isik on õigustatud ootama. Vastav
vastutuskindlustuse leping hüvitab kahju, mille on
kolmandale isikule põhjustanud kindlustatud isiku poolt
toodetud, müüdud või vahendatud toote puudus.

vibratsioonist, rammimistöödest tulenevatele
nõuetele;

Kindlustatud esemeks on kindlustatud isiku kui tootja
tsiviilvastutus, mis tuleneb õigusvastasest kahju
tekitamisest kolmandale isikule (kahjustatud isik).
Kindlustusjuhtum on ootamatu ja ettenägematu
õigusevastane kahju tekitamine kolmandale isikule, mis
on põhjuslikus seoses kindlustatud isiku kui tootja poolt
toodetud, müüdud või vahendatud toote puudusega,
mille tagajärjel on tootjal tekkinud seadusjärgne kahju
hüvitamise kohustus (tsiviilvastutus).

maapinna või ehitise vajumisest, liikumisest või
kokku kukkumisest, sh maalihkest, maavärinast,



!

kahjudele, mis on seotud relvadega;

!

kahjudele, mis on seotud tuumaenergiaga;

!

kahjudele, mis on seotud prügila või
jäätmekäitlusega;

!

kindlustusvõtja või kindlustatud isiku tegevuseks
vajalike lubade, kvalifikatsiooni, litsentsi
puudumisest/puudulikkusest tulenevatele nõuetele;

Tööandja vastutuskindlustus:
!



kahjule, kui selle tekkimine on põhjuslikus seoses
töötaja viibimisega alkoholi-, narko-, toksilises või
muus joobes;

Tootja vastutuskindlustus:
!

kahjule, mis tekib puudusega tootele, samuti
kahjule, mis tekib tootele endale toote väärtuse
vähenemisest või hävimisest toote puuduse tõttu
(praaktoode);

!

kahjule seoses toote realiseerimisaja ületamisega;

!

nõuetele seoses lubatud mõju puudumisest;

!

nõuetele seoses puudusega toote parandamise,
väärtuse hüvitamise, puuduse kõrvaldamise ja
asendamisega;

Kus ma olen kindlustatud?


Kindlustus kehtib poliisil märgitud aadressil või territooriumil.



Kindlustus kehtib kindlustuslepingus märgitud kindlustuskohas. Kui kindlustuslepingus ei ole kindlustuskohta märgitud, on
kindlustuskohaks Eesti Vabariik.

Millised on minu kohustused?
—
—
—
—
—
—

Teie põhikohustus on tasuda kindlustusmakse
Kindlustusandjat tuleb teavitada riskiasjaoludest ja nende muutumisest
Täita tuleb kindlustuslepingus märgitud ohutusnõudeid
Järgida tuleb Eestis kehtivaid seadusakte
Kindlustuslepingust tulenevaid kohustusi tuleb selgitada kindlustusvõtjaga võrdsustatud isikutele
Kindlustusandjat tuleb kahjujuhtumitest viivitamata teavitada ja järgida kindlustusandja edasisi juhiseid

Millal ja kuidas ma maksan?
Kindlustusmakse suurus ja tasumise tähtaeg on poliisil. Tavaliselt tasutakse makse pangaülekandega arve alusel.
Kui leping loetakse sõlmituks makse tasumisest, siis pakkumuses on märgitud aeg, mille jooksul tuleb makse tasuda.

Millal kindlustuskaitse algab ja lõppeb?
Kindlustuskaitse algab kindlustusperioodi alguskuupäeval. Kindlustuskaitse lõpeb kindlustusperioodi möödumisel.
Kindlustuskaitse võib lõppeda enne lepingus märgitud kindlustusperioodi lõppu. Näiteks võib kindlustusandja lepingu lõpetada, kui
kindlustusmakse on tasumata.

Kuidas saan kindlustuslepingu lõpetada?
Lepingu lõpetamiseks tuleb esitada sooviavaldus kindlustusandjale. Tavaliselt saab lepingu ennetähtaegselt lõpetada vaid kindlustusvõtja
ja kindlustusandja kokkuleppel.

