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 Mida saab kindlustada?
Lähtuvalt lepingu sõlmimisel kokku lepitud  
kindlustusvõimalusest on kindlustatud poliisile märgitud: 
	 hoone,	hoone	karp,	siseviimistlus	või	rajatis;
	 inventar	ja	seadmed;
 kaup.

 Kindlustusvõtjal on võimalik valida järgnevate 
kindlustuskaitsete vahel:
- tulekindlustuse kindlustuskaitse, millega on 

kaetud tulekahju, otsese pikselöögi, plahvatuse 
ning õhusõiduki alla kukkumise poolt tekitatud 
kahju;

-	 pakettkindlustuse	 kindlustuskaitse,	 millega	 on	
kaetud tulekahju, otsese pikselöögi, plahvatuse, 
õhusõiduki alla kukkumise, varavastaste tegude, 
torustiku	 lekke,	 tormi	 või	 rahe	 poolt	 tekitatud	
kahju;

- koguriskikindlustuse kindlustuskaitse, millega on 
kaetud ootamatu ja äkilise sündmuse tagajärjel 
tekkinud kahju.

 Lisaks on kindlustusvõtjal võimalik juurde valida 
järgnevad lisakaitsed:
- klaasi lisakaitse, millega on kaetud ootamatu 

ja	 äkilise	 välise	 sündmuse	 tõttu	 klaaspindadele	
tekkinud	kahju;

- üleujutuse lisakaitse, millega on kaetud loodusliku 
üleujutuse	poolt	tekitatud	kahju;	

- seadmerikke lisakaitse, millega on kaetud seadme 
ootamatu	 ja	äkilise	 sisemise	 rikke	 tõttu	 tekkinud	
kahju;	

- majandustegevuse jätkamise kulude lisakaitse, 
millega on kaetud kindlustusjuhtumi tagajärjel 
majandustegevuse jätkamiseks vajalikud 
lisakulutused	 ajutise	 vara	 rentimiseks	 ning	
kolimiseks;

- üüritulu kaotuse nõude lisakaitse, millega on 
kaetud kindlustusjuhtumi tagajärjel saamata 
jäänud üüritulu.

 Kindlustusleping sisaldab vaid neid kindlustus- ja 
lisakaitseid, mis on kindlustuslepingusse märgitud,  
võttes	arvesse	kindlustuslepingus	toodud	piiranguid.

 Mida ei saa kindlustada?
Ilma erikokkuleppeta ei ole kindlustatud esemeks:
 registreerimisele kuuluvad mootorsõidukid ning õhu- 

ja	veesõidukid;
	 teave,	litsentsid	ja	muu	taoline	vara;
 sularaha, väärtpaberid, dokumendid, sealhulgas 

käsikirjad,	joonised,	arhiivis	hoitavad	esemed;
	 relvad,	laskemoonad,	lõhkeained;
 näidised või prototüübid, näituse eksponaadid, 

mudelid;
	 skulptuurid,	 antiikse	 või	 kunstiväärtusega	 esemed,	

väärismetallist ja muust väärismaterjalist esemed

	 mittelegaalsed	esemed.

 Kas kindlustuskaitsel on piiranguid?
! Kahju	ei	hüvitata	kindlustuslepingus	või	 -tingimustes	

sätestatud välistuste korral. Nendeks on näiteks:
-	 tahtlikkus;
-	 ettenähtav	sündmus;
-	 loomulik	kulumine;
-	 kindlustuskohas	toimuv	ehitustöö;
-	 vara	säilitamis-	ja	hoolduskohustus;
-	 installeerimine,	testimine,	katsetamine;
-	 kauba	omaduste	muutumine;
-	 vajumine	ja	pragunemine;
-	 kindlustatud	eseme	kadumine;
-	 lepinguline	vastutus	ja	garantii;
-	 trahvid,	 viivised,	 intressid	 ja	 muu	 mittevaraline	

kahju;
-	 epideemia;
-	 infotehnoloogiaseadme	rike;
- muud kindlustuslepingus sätestatud välistused.

! 	Kindlustushüvitis	 on	 piiratud	 kindlustussummaga,	
mille kindlustusvõtja määrab vastavalt 
kindlustusväärtusele.

!  Omavastutus on kindlustuslepingus määratud 
osa kahjust, mille kindlustusvõtja kannab iga 
kindlustusjuhtumi korral. 

Teabedokumendis on üldine ülevaade kindlustusteenuse kohta. Teabedokument ei kajasta sõlmitava lepingu eripärasid. Terviklik teave sõlmitava 
kindlustuslepingu	kohta	on	teistes	dokumentides,	näiteks	pakkumuses,	kindlustustingimustes	ja	poliisil.

Mis liiki kindlustusega on tegemist?
Ettevõtte	varakindlustus	on	ettevõtte	tegutsemiseks	vajaliku	vara	kindlustus,	millega	on	võimalik	kindlustada	ehitisi,	inventari,	seadmeid	ning	
kaupa. Täiendavalt on võimalik sõlmida äritegevuse katkemise kindlustus, mis hüvitab lisaks kindlustatud esemele tekkinud varalisele kahjule ka 
püsikulud ning saamata jäänud kasumi.

 Kus ma olen kindlustatud?
	 Kindlustus	kehtib	kindlustuslepingus	märgitud	kindlustuskohas.



 Millised on minu kohustused?
—	 Kindlustuslepingut	ja	kindlustustingimusi	tuleb	põhjalikult	lugeda.
— Kindlustusmakseid tuleb tasuda õigeaegselt.
— Kindlustusandjat tuleb teavitada riskiasjaoludest ja nende muutumisest.
—	 Täita	tuleb	ettevõtte	varakindlustuslepingus	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 kindlustuskaitse algab ja lõpeb?
Kindlustuskaitse algab kindlustusperioodi alguskuupäeval. Kindlustuskaitse lõpeb kindlustusperioodi möödumisel. Kindlustuskaitse võib 
lõppeda enne poliisil märgitud kindlustusperioodi lõppu. Näiteks võib kindlustusandja lepingu lõpetada, kui kindlustusmakse on tasumata.

 Kuidas saan lepingu lõpetada?
Lepingu lõpetamiseks tuleb esitada sooviavaldus kindlustusandjale. Üldjuhul lõpetatakse leping ennetähtaegselt vaid kindlustusvõtja ja 
kindlustusandja kokkuleppel.

 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.


