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i1 KINDLUSTUSE EESMÄRKpppppppppppp 

 
Kindlustusandja, toetudes kindlustusavalduses ja 
sellega kaasnevates dokumentides esitatud 
andmetele, lepib ettevõtja juhtkonna ja ettevõtjaga 
kokku järgnevas: 
 
A) Kindlustusandja hüvitab kindlustatu(te) 
kahjud, mis tulenevad otseselt nende vastu esitatud 
nõuetest kindlustusperioodil või avastamisperioodil 
(vt. punkt 9), kui viimast kohaldatakse, ning  mis 
põhinevad kindlustatute tegelikul või väidetaval 
eksimusel ettevõtte juhtkonna liikme 
võimupädevuses.  
 
B) Kindlustusandja hüvitab ettevõtjale kahju, 
mille ettevõtja on hüvitanud kindlustatutele, kes on 
seadusjärgselt vastutavad otseselt nende kui 
juhtkonna liikmete vastu esitatud nõuete alusel 
kindlustusperioodil või avastamisperioodil (vt punkt 
9), kui viimast kohaldatakse.  

 
i2 KINDLUSTUSANDJA VASTUTUSE000000 
0000000ULATUS JA OMAVASTUTUS0000000000l 

 
A) Kindlustuspoliisil fikseeritud kindlustus-
summa on kindlustusandja maksimaalne koguvastu-
tus kahjude eest, kaasa arvatud kindlustatu(te) 
kaitsekulud, mis tulenevad kindlustatu(te) vastu 
kindlustusperioodil või avastamisperioodil (kui 
viimast kohaldatakse) esitatud nõuetest.  
 
B) Mitme kindlustatu hõlmamine ühe kahju-
nõudega, samuti nõuete esitamine rohkem kui ühe 
isiku või majandusüksuse poolt korraga ei suurenda 
kindlustusandja maksimaalset koguvastutust. 
 
C) Kahte või rohkemat nõuet, mis tulenevad 
ühest kahjulikust tegevusest või tegevusetusest, 
käsitletakse ühe nõudena. Kõiki nimetatud nõudeid 
käsitletakse nii, nagu need oleksid esitatud ajal, mil 
esitati esimene nõue. 
 
D) Kindlustusandjal ei ole hüvitamiskohustust 
kaitsekulude ega muude kahjude osas seni, kuni 
kindlustu(d) või ettevõtja on kandnud kahju, mis 
ületab poliisil fikseeritud omavastutuse. Kui ettevõtja 
pole maksevõimetuse tõttu suuteline hüvitama 
kindlustatu(te)le kahju poliisil fikseeritud 
omavastutuse ulatuses, mis peab jääma ettevõtja 
kanda tema poolt kindlustatu(te)le avansseeritavate 
või hüvitatavate kahjude osas,  siis hüvitab 
nimetatud kahju vastavalt  kindlustustingimustele 
kindlustusandja, kusjuures kindlustatu(te) 
nõudeõigus ettevõtjalt saadava hüvitise osas läheb 
üle kindlustusandjale. 
 
E) Poliisil fikseeritud omavastutus kahjude 
osas, mida ettevõtja kindlustatu(te)le avansseerib või 

hüvitab, kehtib kõikide kahjude kohta, mille 
hüvitamine ettevõtja poolt on kas nõutav või lubatav 
kehtiva seadusandluse alusel, sõltumata sellest, kas 
ettevõtja tegelikult  nimetatud kahjud kindlustatu(te)le 
hüvitab. 
 
F) Juhul, kui ettevõtja ei tohi kehtiva 
seadusandluse kohaselt mingit kahju osa   
kindlustatu(te)le hüvitada, kehtib eelmises punktis 
nimetatud omavastutus kahjude kohta, mille 
hüvitamine on võimalik. 

 
i3 MÕISTED000000000000000000000000000 

 
Kindlustusandja - Seesam Insurance AS. 

 
Kindlustusvõtja - poliisil nimetatud ettevõtja koos 

tütarettevõtjatega. 
 
Ettevõtja - seaduses ette nähtud äriühing, mitte-

tulundusühing  või füüsilisest isikust ettevõtja. 
 
Tütarettevõtja - ettevõtja, mille hääleõiguslikest 

osakutest omab kindlustusvõtja rohkem kui 50% kas 
otseselt või kaudselt läbi ühe või mitme 
tütarettevõtja.  
Tütarettevõtjaks on ka ettevõtja, mille 
hääleõiguslikest osakutest läheb kindlustusvõtja  
omandusse rohkem kui 50% kindlustusperioodi 
jooksul kas otseselt või kaudselt, kui kindlustusvõtja 
annab kindlustusandjale täielikud andmed uue 
tütarettevõtja kohta ning nõustub nimetatud 
tütarettevõtja kindlustusega hõlmamisest tuleneva 
lisapreemiaga ja/või kindlustustingimuste 
muutmisega 90 päeva jooksul rohkem kui 50% 
osakute omandamisest, ning tasub kindlustusandja 
poolt nõutud lisapreemia õigeaegselt. 
Kui pole teisiti kokku lepitud, katab käesolev 
kindlustusleping vaid neid eksimusi, mille toimumise 
ajal kindlustusvõtja omas kas otseselt või kaudselt 
rohkem kui 50% tütarettevõtja hääleõiguslikest 
osakutest. 
 
Kindlustatu - kindlustusvõtjast ettevõtja mis tahes 

endine, praegune või tulevane direktor või juhtkonna 
liige. Kindlustuskate hõlmab automaatselt kõiki uusi 
direktoreid ja juhtkonna liikmeid, kes asuvad tööle 
pärast kindlustuse kehtimahakkamist. 
“Direktor” tähendab füüsilist isikut, kes on seadus-
päraselt määratud ettevõtja direktoriks. 
“Juhtkonna liige” tähendab füüsilist isikut, kes on 
seaduspäraselt valitud või määratud ettevõtja 
juhtivtöötaja ametikohale. 
 
Kindlustusjuhtum - sündmus, mille toimumisel 

makstakse hüvitist vastavalt kindlustustingimustele. 
 
Kindlustusleping - kindlustusandja ja kindlustus-

võtja vaheline kirjalik kokkulepe, mille kohaselt 
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kindlustusvõtja kohustub tasuma lepingus määratud 
kindlustusmakse ja täitma muid lepingust tulenevaid 
kohustusi, ning kindlustusvõtja kohustub 
kindlustusjuhtumi saabumisel välja maksma 
kindlustussumma või selle osa ja täitma muid 
lepingust tulenevaid kohustusi. Kindlustusleping 
koosneb kindlustusavaldusest ning sellega 
kaasnevatest dokumentidest, kindlustuspoliisist ning 
kindlustustingimustest. 
 
Eksimus - toimunud või väidetavalt toimunud ette-

vaatamatusest või hooletusest tulenev kohustuse 
täitmata jätmine või mittenõuetekohane täitmine 
kindlustatu(te) poolt ettevõtja tippjuhi või juhtkonna 
liikme võimupädevuses vastavalt kehtivale 
seadusandlusele. 
 
Nõue - igasugune ettevõtja või väidetavasti 

eksimuse sooritanud kindlustatu(te) poolt saadud 
kirjalik teatis füüsilise või juriidilise isiku kavatsusest 
võtta kindlustatu(d) vastutusele mõne täpselt 
määratletud eksimuse eest. Mõiste "nõue" hõlmab 
ka kindlustatu(te) poolt saadud kirjalikku nõuet 
rahasumma maksmiseks või teenuste osutamiseks, 
samuti kättetoimetatud kohtukutset, milles 
kindlustatut käsitletakse kostjana, või arbitraažikohtu 
menetluse algatamist kindlustatu vastu. 
 
Kahju - kompensatsioon, mille  kindlustatu peab 

tema vastu esitatud nõude alusel maksma 
kolmandatele isikutele (sh kindlustusvõtjast 
ettevõtjale) kohtu või muu pädeva organi otsuse või 
kindlustusandja kirjalikul nõusolekul sõlmitud 
kokkuleppe põhjal. Kahju hõlmab ka kindlustatute 
kaitsekulusid. 
 
Kaitsekulud - kindlustatu(te) poolt tasutavad advo-

kaatide honorarid ja muud kulud õigusabile, mis on 
kindlustusandjaga eelnevalt kooskõlastatud,  ning 
mis on vajalikud kindlustatu(te) kaitsmiseks esitatud 
nõude puhul või nõude edasikaebamiseks. 
 
Kindlustusperiood - poliisile märgitud kindlustus-

katte kehtimise aeg. 
 
Avastamisperiood - kindlustuspoliisil fikseeritud 

kokkulepitud ajavahemik, mis rakendatuna 
käesolevate tingimuste punkti 9 kohaselt algab 
kindlustusperioodi lõppemisest vastavalt punktile 8. 

 
i4 KINDLUSTUSKATTE KITSENDUSEDlllllllli 

 
Kindlustusandja ei ole vastutav kahju, kaasa arvatud 
kaitsekulude hüvitamise eest juhtudel, mis tulenevad 
järgmistest asjaoludest või on nendega seostatavad: 
 
A) a) kindlustatu(te) poolt tahtlikult tekitatud 

kahju, pettus või ebaausus, samuti  
kriminaalkorras karistatavad teod; 

 
 b) juhtkonna või aktsionäride eelneva 

nõusolekuta väljamakstud töötasu 
tagastamine, kui niisugune nõusolek oli 
vajalik seaduse või ettevõttes kehtivate 
reeglitega; 

 
 c) kindlustatu(te) poolt saadud isiklik tulu 

või kasu, millele neil seadusjärgselt õigust 
polnud; 

 

 d) ettevõtja või selle tütarettevõtja 
väärtpaberite ost või müük kindlustatu(te) 
poolt (insider trading); 

 
B) nõuded, mis tulenevad sellistest faktilistest 
asjaoludest, millest ettevõtja ja/või kindlustatu(d) 
lepingu jõustumisel teadlikud olid või pidid teadlikud 
olema või mida nad oleksid pidanud ette nägema; 
 
C) mõne tütarettevõtja kindlustatu(te) poolt 
toime pandud eksimused ajal, mil ettevõtja 
omanduses ei olnud rohkem kui 50% selle 
tütarettevõtja väljastatud hääleõiguslikest osakutest 
ei otseselt ega kaudselt; 
 
D) nõuded, mis on kindlustatu(te) vastu 
esitatud mõne teise kindlustatu poolt, või mida toetab 
mõni kindlustatutest, või nõuded, mis on esitatud 
nende nimel, korraldusel, palvel, toetusel, osalusel 
või abil, välja arvatud juhtudel ja ulatuses, mil nõue 
esitatakse ettevõtja nimel ühe või mitme isiku poolt, 
kes ei ole kindlustatu(d), ja kes esitavad ja toetavad 
nõuet ilma, et see toimuks ühegi kindlustatu palvel, 
toetusel, osalusel või abil; 
 
E) kahju või kulutus, mis tuleneb või on seotud 
tegeliku, väidetava või potentsiaalse saasteainete 
vallapääsemise või levi(ta)misega, või kahju või 
kulutus, mis tuleneb kas valitsuse või muude 
instantside poolt kindlustatu(te)le antud korraldusest 
või palvest  tegelda saasteainetega. Saasteaineteks 
loetakse tahkeid, vedelaid, gaasilisi või termilisi 
ärritavaid või saastavaid aineid, mis hõlmavad 
suitsu, auru, tahma, vingu, happeid, leeliseid, 
kemikaale, jäätmeid ja muid sarnaseid aineid; 
 
F) kahju, mis on otseselt või kaudselt seotud 
tuumakütusest või  tuumajääkidest  lähtuva 
ioniseeriva kiirguse või radioaktiivse saastumisega, 
või mis tahes tuumaseadme või selle komponendi 
radioaktiivse, toksilise, plahvatusliku või muu ohtliku 
omadusega; 
 
G) ettevõtja poolt toodetud, müüdud või 
väljastatud tooted või pakutud professionaalsed 
teenused; 
 
H) a) tervisekahjustus, surm või moraalne 

kahju; 
 
 b) materiaalse vara kahjustumine või 

hävimine, kaasa arvatud sellest tulenev 
vara kasutusvõimaluse kaotus; 

 
 c) tegelik või väidetav isiklike õiguste 

rikkumine, sh laim või solvang, privaatsuse 
rikkumine, seadusevastane sissetungimine, 
väljatõstmine või asustusõiguse häirimine, 
ekslik arreteerimine või ebaõige 
süüdimõistmine; 

 
I) a) töötasu, kompensatsioon või muud 

kindlustatu(te), teiste töötajate või ettevõtja 
lepingupartnerite  tulud või kindlustatu(te) 
omanduses olevate väärtpaberite väärtuse 
kaotus; 

 
 b) riiklike direktiivide, soovituste ja 

korralduste täitmise kulud; 
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 c) seaduse- või lepingujärgsed trahvid ja 
viivised; 

 
 d) Eesti Vabariigis kindlustustegevust 

reguleeriva seadusandluse kohaselt mitte-
kindlustatavad juhtumid; 

 
J) eksimused ettevõtjat puudutavate 
kindlustuslepingute sõlmimisel või nende järgimisel; 
 
K) mis tahes maksed, tasud või muud 
teenused järgmistele organisatsioonidele, 
juriidilistele või füüsilistele isikutele või nende 
huvides: 
 a) poliitilised grupid või parteid; 
 b) riigi- või sõjaväeametnikud; 
 c) juhid, ametnikud, töötajad või muud 

isikud, kellel on omanikuhuvi ettevõtte 
mingi kliendi suhtes; 

 
L) kahjud, mis tulenevad sõjast, invasioonist, 
välisvaenlase tegevusest, kodusõjast, mässust, 
revolutsioonist, streigist, lokaudist või muudest 
nendega võrreldavatest sündmustest; 
 
M) kahjud, mis tulenevad otseselt või kaudselt 
ettevõtte tegevusest USA-s või Kanadas (nt 
tütarettevõtjad või väärtpaberite ost või müük 
nimetatud riikides); 
 
N) tegelik või väidetav kõlvatu konkurents, 
samuti tegelik või väidetav autoriseaduse rikkumine. 

 
i5 KINDLUSTUSE KEHTIMISEKSiiiiiiiiiii0iiiiii               
              VAJALIKUD TINGIMUSEDiiiiiiiiiiii0ii0hriiii 

 
A) Kindlustusavaldus ja selle lisad 

 
1) Ettevõtja ja kindlustatu(d) garanteerivad, et 
kindlustusavalduses, sellega kaasnevates dokumen-
tides ja ettevõtja või kindlustatu(te) poolt enne 
kindlustuslepingu jõustumist tehtud muudes kirjalikes 
avaldustes toodud informatsioon on tõene.  
 
2) Ettevõtja ja kindlustatu(d) nõustuvad, et 
kindlustus- ja muudes avaldustes ning nendega 
kaasnevates dokumentides toodud andmed loetakse 
kindlustusandjale riski hindamise seisukohalt 
olulisteks, ning et väljastatav poliis põhineb esitatud 
andmete usaldusväärsusel. 
 
3) Ettevõtja ja kindlustatu(d) nõustuvad, et kui 
kindlustusavaldus, sellega kaasnevad dokumendid 
või muud ettevõtte või kindlustatu(te) poolt enne 
kindlustuslepingu jõustumist tehtud avaldused 
sisaldavad olulisi andmevigu või ei esita 
kindlustusandjale olulisi asjaolusid, vabaneb 
kindlustusandja vastutusest. 
 
B) Kindlustatu(te) kohustused esitatava 

nõude korral 

 
Käesoleva kindlustuse kehtivuse eeltingimuseks on 
järgmiste tingimuste täitmine: 
 
1) kindlustusandjale tuleb teatada nii kiiresti kui 
võimalik igast nõudest, mis esitatakse 
kindlustusperioodil või avastamisperioodil (kui 
viimast kohaldatakse), kuid mitte hiljem kui 2 
tööpäeva jooksul nõude teatavaks saamisest; 

 
2) ettevõtja ja kindlustatu(d) peavad 
kindlustusandjale andma informatsiooni, mida 
viimane võib mõistlikkuse piires vajada, ning tegema 
temaga nõutavas ulatuses koostööd; 
 
3) teatis esitatud nõude kohta saadetakse 
kindlustusandjale tähitud kirjana poliisil nimetatud 
aadressil; 
 
4) nõude omaksvõttu, pakkumist, lubadust või 
makset ei tohi kindlustatu(te) poolt või nimel teha või 
anda ilma kindlustusandja kirjaliku nõusolekuta. 
Kindlustusandjal on õigus nõue üle võtta ja 
kindlustatute nimel ning nende huvides läbi viia 
nõude käsitlemist, ning ta on õigustatud osalema 
kohtumenetlustes ja kokkulepete saavutamisel. 
Kindlustatu(d) peavad andma kindlustusandjale tema 
poolt vajatavat informatsiooni, dokumente ning muud 
abi. 
 
Kindlustatu(d) on kohustatud end esitatud nõuete 
vastu kaitsma. Kindlustusandja ei ole kohustatud 
korraldama kindlustatute kaitset nende vastu 
esitatud nõuete puhul; 
 
5) kindlustusandja võib seoses käsitletava 
nõudega või nõuete seeriaga igal ajal maksta 
kindlustatu(te)le  kindlustuspoliisi vastutuse piirile 
vastava summa (pärast nende summade 
mahaarvamist, mis juba on kahjuna välja makstud) 
või mis tahes väiksema summa, mis nimetatud 
nõude(d) rahuldab. Pärast nimetatud väljamakset 
vabaneb kindlustusandja edasisest nõude 
käsitlemise ja kontrollimise kohustusest ning ei oma 
edasist vastutust, välja arvatud nende kulutuste 
tasumise osas, mis kuuluvad hüvitamisele või mis 
tehti enne ülalnimetatud väljamakset. Kui mis tahes 
nõudega nõutav summa ületab kindlustuspoliisil 
fikseeritud vastutuse piiri, piirdub kindlustusandja 
vastutus poliisil fikseeritud summaga. 
 
C) Eksimusest teatamine 

 
Kui kindlustus- või avastamisperioodil saavad 
ettevõtja või kindlustatu(d) teada mõnest tegelikust 
või väidetavast eksimusest, mis võib alust anda 
kindlustatu(te) vastu esitatavale nõuetele, ning kui 
niisugusest eksimusest teatatakse viivitamatult 
kindlustusandjale, siis sama eksimuse alusel 
kindlustatu(te) vastu hiljem esitatavad nõuded 
loetakse käesoleva kindlustuse seisukohalt 
nõueteks, millest on teatatud sellel 
kindlustusperioodil, kui esimest korda eksimusest 
teatati. 
 
Eksimusest teatamine peab olema kirjalik ning 
sisaldama tegeliku või väidetava eksimuse 
üksikasjalikku kirjeldust, viidet sellele, kes eksimuse 
teostas või väidetavasti teostas, ning kirjeldust 
olulistest faktidest ja üksikasjadest, mis võivad 
nõudele aluseks olla. 

 
i6 ETTEVÕTJA VOLITUSEDiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii           
             KINDLUSTATU(TE) ESINDAMISEKSiiriiioi 

 
Kindlustusandja poolt ettevõtjale saadetavad 
teatised loetakse saadetuks ka kõikidele 
kindlustatutele. Kindlustusvõtjast ettevõtjal on täielik 
õigus tegutseda kindlustatu(te) nimel 
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kindlustusmaksete tasumisel, võimalike 
tagastatavate maksete vastuvõtmisel, samuti 
läbirääkimistel kindlustusandjaga ning 
kindlustustingimuste muudatuste aktsepteerimisel. 

 
i7 KAITSEKULUDE HÜVITAMINE ENNEiiiiiiii         
              NÕUDE LAHENDAMIST JA KAHJUiiiiiiiiiii             
              ULATUSE MÄÄRAMINEiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

 
Kindlustusandja hüvitab enne nõude lõplikku 
lahendamist kaitsekulud, mida ettevõtja ei saa 
kehtiva seadusandluse kohaselt hüvitada. Avansina 
makstud kaitsekulud tagastatakse kindlustatu(te) 
poolt vastavas ulatuses  kindlustusandjale, kui 
selgub, et need ei kuulu käesoleva kindlustuse alusel 
hüvitamisele. 
 
Kindlustusandjal ei ole kohustust enne nõude 
lõplikku lahendamist hüvitada niisuguseid 
kaitsekulusid, mida ettevõtja võib või on kohustatud 
hüvitama vastavalt kehtivale seadusandlusele. 
Sellegipoolest võib kindlustusandja omal 
äranägemisel tasuda enne nõude lõplikku 
lahendamist jooksvalt kõik või osa niisugustest 
kaitsekuludest ka sel juhul ja selles ulatuses, mil 
ettevõtjal või kindlustatu(te)l ei ole käesoleva 
kindlustuse alusel õigust niisugusele hüvitisele, kuid 
sel viisil makstud summad tagastatakse hiljem 
ettevõtja ja kindlustatu(te) poolt kindlustusandjale. 
 
Kui kindlustatu(te) vastu algatatud menetlus sisaldab 
kohtuasju kindlustamata süüdistatavate vastu või 
avaldusi kindlustusega katmata kahjude või muude 
juhtumite kohta, kohustuvad kindlustatu(d), ettevõtja 
ja kindlustusandja omavahelisel kokkuleppel 
saavutama kohtukulude ja kahjuhüvitiste õiglase 
jagamise ettevõtja, kindlustatu(te) ja kindlustusandja 
vahel. 

 
i8 KINDLUSTUSLEPINGU LÕPPEMINEiiiiiiiii 

 
Käesolev kindlustusleping lõpeb ettevõtja ja kõigi 
kindlustatute jaoks mitte varem kui järgmistel 
ajahetkedel: 
 
a) koheselt pärast seda, kui kindlustusandja 

on saanud ettevõtjalt tähitud kirjana teatise 
kindlustuslepingu lõpetamisest; 

 
b) 3 päeva pärast seda, kui kindlustusandja 

on saatnud ettevõtjale tähitud kirjana 
teatise lepingu lõpetamisest; 

 
c) kindlustusperioodi lõppemisel; 
 
d) muul ettevõtja ja kindlustusandja vahel 

kokkulepitud ajahetkel. 
 
Kui kindlustusleping lõpetatakse ettevõtte poolt, jääb 
kindlustusandjale tegelikule kindlustusperioodile 
vastav kindlustusmakse osa, mis arvutatakse 
järgmiselt: 
 
kindlustusperiood kindlustusmakse 
0 - 1 kuu  20% aastamaksest 
1 - 2 kuud  30% aastamaksest 
2 - 3 kuud  40% aastamaksest 
3 - 4 kuud  50% aastamaksest 
4 - 5 kuud  60% aastamaksest 

5 - 6 kuud  70% aastamaksest 
6 - 8 kuud  80% aastamaksest 
8 - 10 kuud  90% aastamaksest 
10 - 12 kuud  100% aastamaksest 
 
Kui kindlustus lõpetatakse kindlustusandja poolt, 
tagastatakse kindlustusmakse proportsionaalselt 
ärajäänud kindlustusperioodile.  

 
i9 AVASTAMISPERIOODiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

 
Kui kindlustusandja katkestab kindlustuslepingu või 
keeldub seda pikendamast, võib ettevõtja eelnevalt 
kokkulepitud lisapreemia tasumisel pikendada 
kindlustuskatet kokkulepitud ja poliisil fikseeritud 
avastamisperioodi võrra nõuetele, millest 
esmakordselt teatatakse avastamisperioodil, kuid 
ainult seoses eksimustega, mis toimusid enne 
kindlustuse katkestamist või kindlustusperioodi 
lõppemist. 
 
Ettevõttel on õigus rakendada avastamisperioodi 
vastavalt järgmistele tingimustele: 
 
a) avastamisperioodi kohaldamiseks peab 

ettevõtja sellest kindlustusandjale kirjalikult 
teatama ning tasuma lisapreemia mitte 
hiljem kui kümme päeva pärast kindlustus-
perioodi lõppemist; 

 
b) avastamisperioodi ei kohaldata juhul, kui 

poliis katkestati kindlustusmakse tasumata 
jätmise tõttu, või kui ettevõtja või 
kindlustatu(d) on muul viisil rikkunud  
kindlustustingimuste nõudeid; 

 
c) kui kindlustusandja pakub kindlustus-

lepingu uuendamist senistest  erinevate 
kindlustustingimuste, vastutuse piiride või 
kindlustusmaksetega, ei käsitleta seda 
kindlustusandjapoolse kindlustuslepingu 
katkestamisena või uuendamisest keeldu-
misena; 

 
d) avastamisperioodi ei katkestata, kui see on 

juba rakendunud, ning selle eest tasutud 
kindlustusmakse ei kuulu tagastamisele; 

 
e) avastamisperioodi rakendamine ei 

suurenda poliisil fikseeritud kahjude 
hüvitamise piiri, avastamisperioodil esitatud 
nõuete hüvitamise piir on sama, mis 
kindlustusperioodil esitatud nõuete puhul. 

 
i10 KINDLUSTUSKATTE PIIRANGUDiiiiiiiiiirii               
              PÄRAST ETTEVÕTJA OMANDUST VÕIiii    
              KONTROLLI MÕJUTAVAID TEHINGUIDiii 

 
a) Kui ettevõtja müüb või likvideerib pärast 
kindlustusperioodi algust mõne tütarettevõtja, peab 
ta sellest teatama kindlustusandjale ning 
kindlustuskate kehtib jätkuvalt kõigile isikutele, kes 
olid tütarettevõtja juhtkonnas enne selle müüki või 
likvideerimist, kuid ainult nõuete osas, mis 
puudutavad enne müüki või likvideerimist sooritatud 
eksimusi. Tütarettevõtja müügi korral ei hõlma 
kindlustuskate isikuid, kes said nimetatud 
tütarettevõtja juhtkonna liikmeteks pärast selle 
müüki. 
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b) Kui pärast kindlustusperioodi algust luuakse 
või omandatakse mõni tütarettevõtja, mis suurendab 
ettevõtja vara 10% või rohkem, nii nagu see 
peegeldub ettevõtja kõige viimases aasta- või 
kvartaliaruandes, ning kindlustusandjale teatatakse 
kirjalikult tütarettevõtja loomisest või omandamisest 
30 päeva jooksul tehingu toimumisest, laieneb 
käesoleva kindlustuse poolt pakutav kate ka uue 
tütarettevõtja juhtkonnale, kuid ainult nõuete osas, 
mis puudutavad pärast tütarettevõtja loomist või 
omandamist toimunud eksimusi, ja vaid siis, kui 
kindlustusandja nõustub kirjalikult niisuguse kattega. 
 
Nimetatud kate ei jõustu enne, kui: 
 
- kindlustusandjale on edastatud kogu tema 
poolt nõutav informatsioon riski hindamiseks; 
- kindlustusandja nõustub kirjalikult 
kindlustuskatet andma ning ettevõtja nõustub 
kindlustusmakse ja -katte korrigeerimisega vastavalt 
lisandunud tütarettevõtjale. 
 
Ettevõtja nõustumisel nimetatud tingimustega algab 
kindlustuskate tütarettevõtja loomise või 
omandamise kuupäevast. 
 
c) Kui pärast kindlustusperioodi algust ühineb 
ettevõtja teise majandusüksusega või annab 50% või 
rohkem oma varadest üle teisele isikule, 
majandusüksusele või nende grupile või kui mõni 
isik, majandusüksus või nende grupp omandab 50% 
või rohkem ettevõtja hääleõiguslikest osakutest, ei 
kehti käesolev kindlustus kahjude osas, mis 
tulenevad pärast nimetatud tehingut toimunud 
eksimustest, või kui  vara läheb uuele omanikule üle 
osade kaupa, siis pärast tehingut, mille tagajärjel 
50% või rohkem ettevõtja hääleõiguslikest osakutest 
on vahetanud omanikku. 
 
d) Kui pärast kindlustusperioodi algust tehakse 
tehing, mille tulemusel vahetab omanikku rohkem kui 
30%, kuid vähem kui 50% ettevõtja hääleõiguslikest 
osakutest, jätkub kindlustus kahjude osas, mis 
tulenevad pärast niisugust tehingut toimunud 
eksimustest vaid siis, kui: 
 
- niisugusest tehingust teatatakse 
kindlustusandjale kirjalikult 30 päeva jooksul alates 
tehingu tegemise päevast; 
 
- kindlustusandjale on edastatud tehingu järel 
kogu tema poolt nõutud informatsioon riski 
hindamiseks; 
 
- ettevõtja nõustub võimalike muudatustega 
kindlustuskattes ja kindlustusmaksetes. 
 
Ettevõtja nõustumisel nimetatud muudatustega algab 
kindlustus eeltoodud tehingu toimumise kuupäevast. 

 

i11 MUU KINDLUSTUSiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

 
Käesolev kindlustus katab vaid kahjud, mis ületavad 
muude, osaliselt või tervenisti samu nõudeid katvate 
kindlustuste vastutuspiiri, välja arvatud juhul, kui ka 
teises kindlustuses on sõnaselgelt fikseeritud, et see 
katab vaid kahju, mis ületab käesoleva kindlustuse 
vastutuspiiri. Kindlustusandjal ei ole vastutust 
kaitsekulude osas nõude puhul, mille kaitsmise 
kohustus on teisel kindlustusandjal, välja arvatud 
need kaitsekulud, mis tõusetuvad pärast seda, kui 
teise kindlustusandja vastutuspiir on ammendatud 
pärast vastava suurusega hüvitissumma välja-
maksmist. 

 
i12 KASUTATAV VÄÄRINGiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

 
Kui pole teisiti kokku lepitud, arvestatakse ja 
makstakse kõik käesoleva kindlustusega ettenähtud 
summad eurodes. Kui mingi kahju osa on fikseeritud 
muus vääringus, toimub ümberarvestus eurodele 
vastavalt Eesti Panga vahetuskursile nõude lõpliku 
lahendamise või väljamaksmise päeval. 

 
i13 TAGASINÕUDEÕIGUSiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

 
Kindlustushüvitise maksmise järel läheb ettevõtja ja 
kindlustatute tagasinõudeõigus väljamakstud summa 
ulatuses üle kindlustusandjale. 
 
Ettevõtja ja kindlustatu(d) peavad kindlustusandjaga 
tagasinõudeõiguse tagamiseks koostööd tegema 
ning ei tohi teha midagi, mis selle õiguse 
realiseerimist takistab. 

 
i14 KINDLUSTUSE ÜLEANDMINEiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

 
Käesoleva kindlustuslepingu üleandmine teisele 
kindlustusvõtjale ei ole võimalik  ilma kindlustusandja 
eelneva kirjaliku nõusolekuta. 

 
i15 RAHULOLEMATUS HÜVITAMISiiiiiiiiiiiiiiii 
               OTSUSEGAiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii0riiiii 

 
Pretensioonid hüvitamisotsuse suhtes tuleb esitada 
kindlustusandjale kirjalikult 6 kuu jooksul alates 
hüvitamisotsuse teatavakstegemisest. Kui küsimus 
ei leia kindlustusandja poolt kindlustusvõtja jaoks 
rahuldavat lahendust, on kindlustusvõtjal õigus 
pöörduda Eesti Vabariigi kohtutesse vastavuses 
Eesti Vabariigi seadusandluse ja käesolevate 
kindlustustingimustega järgmistel eeltingimustel:  
 
1) kindlustatu(d) ja ettevõtja on järginud kõiki 
kindlustustingimuste sätteid;  
2) kindlustatu(te) vastutus nõude suhtes on 
määratletud lõpliku kohtuotsuse või  kirjaliku 
kokkuleppega kindlustatu(te), nõudleja ja 
kindlustusandja vahel. 

 
 


