
Advokaadi kutsetegevuse vastutuskindlustuse  
tingimused 1/2020
Kehtivad alates 01.07.2020

Käesolevad advokaadi kutsetegevuse vastutuskindlustuse tingimused on osa Compensa Vienna Insurance Group, 
ADB Eesti filiaali, mille kaubamärgiks Eestis on Seesam (edaspidi Seesam) ja kindlustusvõtja vahel sõlmitud 
 advokaadi kutsetegevuse vastutuskindlustuse lepingust.

1 KINDLUSTUSE EESMÄRK

Advokaadi kutsetegevuse vastutuskindlustuse eesmärgiks on kindlustusjuhtumi toimumise korral vabastada 
Kindlustus võtja kohustusest hüvitada kahju, mille Kindlustusvõtja on tekitanud Kolmandale isikule kindlustus lepingu 
kehtivuse ajal kindlustusjuhtumi tõttu. 

Käesolevate tingimuste või kindlustuspoliisi või selle lisadega lahendamata küsimuste korral juhindutakse Seesami 
üldistest lepingutingimustest (ÜL), seadusest ja muudest õigusaktidest.

2 KINDLUSTUSLEPINGU POOLED
2.1 Kindlustuslepingu pooled on Kindlustusandja ja Kindlustusvõtja. 

2.2	 Kindlustusandja	on	Compensa	Vienna	Insurance	Group,	ADB	Eesti	filiaal	(edaspidi	Seesam).	

2.3 Kindlustusvõtja on isik, kes on Kindlustusandjaga sõlminud kindlustuslepingu. Kindlustusvõtjaks võib olla isik, 
kellel on kindlustushuvi.

3 KINDLUSTATUD ISIK
3.1 Kindlustatud isik on Kindlustusvõtja (advokaadi büroo pidaja) või kindlustuslepingus nimeliselt määratletud isik, 

kellega seotud kindlustusriski on Kindlustusvõtja kindlustanud.

3.2 Kindlustatud isiku poolt osutatava õigusteenuse ulatuses loetakse kindlustatuks ka need advokaadibüroo 
 töötajad, kelle tegevuse eest Kindlustatud isik ametialaselt vastutab, näiteks abid, juristid, administreerijad jt.

4 KOHALDATAV ÕIGUS
4.1 Vastutuse tekkimise hindamisel kohaldatakse Eesti õigust, kui poliisile ei ole märgitud teisiti.

5 KINDLUSTUSJUHTUM
5.1 Kindlustusjuhtum on Kindlustatud isiku poolt kindlustusperioodil kutsetegevuse käigus toime pandud rikku-

mine hooletuse või raske hooletuse tagajärjel (rikkumine), kui sellise rikkumise tõttu tekkis kahjustatud isikule 
kahju, mille eest Kindlustatud isik vastutab. 

5.2 Kui Kindlustatud isiku rikkumine seisneb tegevusetuses, loetakse, et rikkumine on aset leidnud ajal, millal 
Kindlus tatud isikul tekkis kohustus vastav  tegu sooritada.

6 PIIRANGUD
Kui kindlustuslepingus ei ole märgitud teisiti, ei hüvitata kahju:

1 mis tekib Kindlustatud isikule endale;
2 mille on Kindlustatud isik tekitanud Kindlustusvõtjale;
3 mille Kindlustatud isik on põhjustanud samasse kontserni kuuluvale juriidilisele isikule või  sellisele 

juriidi lisele isikule, mille enamusosanik on Kindlustatud isik või mida Kindlustatud isik otseselt või 
 kaudselt omab, kontrollib, kasu tab või juhib; 
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4 mis on tekitatud tahtliku kohustuse rikkumise tõttu, mille eesmärgiks on kindlustusjuhtumi esilekutsu-
mine; 

5 mis on tekitatud ebaausast, seadusevastasest või pahatahtlikust teost või tegevusetusest või pettusest;
6 mis tekib eseme või isiku kahjustamisest, sealhulgas sellisest kahjustamisest tulenev vara line kahju;
7 mis põhineb sündmusel või informatsioonil, millest Kindlustatud isik oli teadlik enne kindlustuslepingu 

sõlmimist;
8 mis on tekkinud isiklike õiguste kahjustamisest ja ebaõigete andmete esitamisest; 
9 mis kuulub hüvitamisele mõne muu kindlustuslepingu alusel;
10 mis tekib seoses maksude, trahvide, viiviste, karistus- või hoiatustasudega, mis ei ole seotud Kindlustatud 

isiku majandus- ja kutsetegevusega;
11 mis tuleneb Kindlustatud isiku alusetust rikastumisest;
12 mis on põhjustatud Kindlustatud isiku pankrotist või maksejõuetusest;
13 mis on põhjustatud vääramatust jõust (force majeure);
14 mis tekib mittenõuetekohasest raamatupida misest, arvete üle teostatava kontrolli puudu likkusest, samuti 

mittenõuetekohastest		finants-toimingutest	või	–nõuannetest;
15 mis on seotud sularahaga teostatud tehingutega, kui sularahaga on valesti ümber käidud, ebapiisavalt 

 kontrollitud või ebapiisavalt üle loetud või ei ole järgitud sularaha hoidmisele või transportimisele kehtes-
tatud reegleid; 

16 mis on põhjustatud dokumentide kaotsiminekust olenemata nende taasesitamist võimaldavast viisist, 
kui sellised dokumendid olid antud Kindlustatud isiku hoole, järelevalve või kontrolli alla; 

17 mis on põhjustatud Kindlustatud isiku tegutsemisel riigi- või eraasutuse, riigi- või eraette võtte, avalik- 
õigusliku organisatsiooni või orga nisatsiooni või mõne muu sarnase juriidilise isiku juhina, juhatuse 
 liikmena või eelpool nimetatud juriidiliste isikute üle järelvalvet teostava organi liikmena;

18 mis tekib tegutsemisel pankrotihaldurina, likvi deerijana või pärandvara hooldajana.

7 KINDLUSTUSPERIOOD, KINDLUSTUSLEPINGU KEHTIVUS JA  
 NÕUETE ESITAMISE PERIOOD

7.1 Eeldatakse, et kindlustusperiood on kestvusega üks aasta, kui kindlustuslepingus ei ole kokku lepitud teisiti. 
Kindlustus periood märgitakse kindlustuspoliisile.

7.2	 Kindlustusleping	kehtib	kokkulepitud	kindlustus	perioodil	ja	–tingimustel	ning	kehtivuspiirkonnas.	

7.3 Kindlustuslepingust tulenevate õiguste ja kohustuste määramisel lähtutakse rikkumise ajal kehtinud kindlustus-
lepingu tingimustest, hüvitislimiidist, omavastutusest ja kokkulepitud erinormidest, mil Kindlustatud isikul 
 lasus kohustus tegu sooritada. 

7.4 Kindlustuskaitse laieneb nõuetele, mis on esitatud Kindlustatud isiku vastu 36 kuu jooksul arvates Kindlustatud 
isiku poolsest rikkumisest teada saamisest. 

7.5 Kindlustuslepingu pooled võivad kindlustuslepingu sõlmimisel kokku leppida kindlustuslepingu tagasi ulatuva 
kindlustuskaitse perioodi, samuti nõuetest teatamise laiendatud perioodi. 

7.6 Tagasiulatuva kindlustuskaitse korral kehtivad poolte lepingulised kohustused alates tagasiulatuva kindlustus-
kaitse kokkulepitud kuupäevast.

8 KINDLUSTUSHÜVITISE ARVESTAMISE ALUSED 
8.1 Kindlustushüvitis on rahasumma, mis makstakse välja kindlustusjuhtumi saabumisel kindlustus lepingu järgi 

 varalise kahju hüvitamiseks. 

8.2 Varalise kahju hindamisel lähtutakse võlaõigus seaduses sätestatust.

8.2.1 Eelkõige loetakse varaliseks kahjuks:

1 igasugust rahaliselt hinnatavat otsest vara list kahju, mida Kindlustusvõtja on oma rikkumisega 
 põhjustanud kolmandale isikule; 

2 kolmanda isiku saamata jäänud tulu ja õigus abikulusid;
3 Kindlustusvõtja õigusabikulusid.

8.3 Kindlustussumma on poolte vahel kokkulepitud raha summa, mis on Kindlustusandja poolseks maksi maalseks 
väljamaksusummaks kindlustus perioodil. Kindlustussumma märgitakse poliisile. 
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8.4 Kindlustusandja hüvitab kindlustus-perioodi jooksul kõikide aset leidnud kindlustusjuhtumitega seotud kahju ja 
õigusabikulud, kuni kokkulepitud kindlustussummani.

8.5 Juhul, kui Kindlustatud isik on iseseisvalt jõudnud kahjunõude esitanud isikuga kokkuleppele  nõude või selle 
hüvitamise osas, ei loe Kindlustusandja  seda kokkulepet enda jaoks siduvaks, kui nõude tege lik suurus ei ole 
tõendatud ja/või Kindlustatud isiku hüvitamiskohustus on vaieldav.

8.6 Juhul, kui Kindlustusandja maksab kindlustushüvitise otse kahjustatud isikule, kohustub Kindlustatud isik 
 tasuma Kindlustusandjale omavastutuse või sellest väiksema kindlustushüvitise 10 kalendripäeva jooksul arva-
tes Kindlustusandja poolt vastava nõude esitamisest. 

8.7 Juhul, kui Kindlustusandja on maksnud kindlustushüvitise Kindlustatud isikule, kuid hüvitamist välistavad 
asja olud on ilmnenud või teatavaks saanud pärast nõude hüvitamist Kindlustusandja poolt,  kohustub Kindlusta-
tud isik tagastama koheselt Kindlustusandjale kindlustushüvitise. 

8.8 Kindlustusandjal tekib nõudeõigus omavastutuse või sellest väiksema kindlustushüvitise osas pärast kindlus-
tushüvitise väljamaksmist.

8.9 Juhul, kui Kindlustatud isik iseseisvalt ning Kindlustusandja eelneval nõusolekul tasub hüvitamisele kuuluvad 
summad, hüvitab Kindlustusandja Kindlustatud isikule kindlustushüvitise, arvestades  maha omavastutuse osa.

8.10 Juhul, kui kahjustatud isik esitab kahjunõude otse Kindlustusandjale, hüvitab Kindlustusandja kahju maksi-
maalselt kindlustussumma ulatuses.

8.11 Juhul, kui kahjustatud isik esitab kahjunõude otse Kindlustatud isikule, hüvitab Kindlustusandja kahju Kindlus-
tatud isikule maksimaalselt kindlustus summa ulatuses, arvestades maha omavastutuse.

8.12 Juhul, kui Kindlustusandja on kahjustatud isikule kahju hüvitanud ning ilmneb, et Kindlustatud isik on esitanud 
kulusid, mille on kahjustatud isikult  kätte saanud, on Kindlustusandjal õigus esitada selliste kulude osas tagasi-
nõue Kindlustatud isiku vastu.

8.13 Juhul, kui tegemist ei ole kindlustusjuhtumiga, on Kindlustusandjal õigus esitada tagasinõue  eelnevalt makstud 
õigusabikuludele, mis on Kindlustatud  isiku kasuks välja mõistetud.

8.14 Juhul, kui nõue ületab kindlustussumma,  kohustub Kindlustatud isik ülejäänud osa ise kahjustatud  isikule 
 hüvitama.

9 KINDLUSTUSVÕTJA ÕIGUSABIKULUD

9.1 Õigusabikulud on Kindlustatud isiku vastu suunatud nõude tõrjumiseks ja õiguste kaitseks nii kohtus kui ka 
kohtu väliselt tehtavad vajalikud ja põhjendatud kulud. Samuti loetakse õigusabikuludeks kulud, mis on kantud 
Kindlustatud isiku vastu esitatud nõude ga seoses korraldatud uurimise ja/või ekspertiisi läbi viimiseks. 

9.2	 Õigusabiteenuse	osutajana	võib	kasutada	ainult	kvalifitseeritud	nõustajat,	kes	on	Kindlustusandja	poolt		eelnevalt	
aktsepteeritud.

9.3 Õigusabikulud kuuluvad hüvitamisele, kui need on igakordselt eelnevalt kirjalikult või kirjalikku taas esitamist 
võimaldaval viisil Kindlustusandjaga kooskõlastatud.

10 KINDLUSTUSHÜVITISE MAKSMINE

10.1 Kindlustusandja poolne kindlustus-lepingu järgne täitmise kohustus muutub sissenõutavaks pärast seda, kui 
on lõpetatud vajalikud toimingud kindlustusjuhtumi toimumise, kahju tegeliku põhjustaja ja vastutuse ulatuse 
selgita misega seoses.

10.2 Kindlustusandjal on kohustus kahju hüvitada kindlustuslepingus kokkulepitud ja käesolevates kindlustustingi-
mustes sätestatud ulatuses viivitamata, kuid mitte hiljem, kui 14 päeva jooksul arvates ajast, kui:

1 kahjustatud isiku nõue rahuldati Kindlustusandja kirjalikul nõusolekul Kindlustatud isiku poolt;

2 kahjustatud isiku nõue on tunnustatud jõustunud kohtuotsusega;

3 Kindlustatud isik on nõuet kirjalikult tunnustanud või sõlminud kirjalikult kompromissi lepingu ning 
Kindlustus andja on Kindlustatud isiku nõude tunnustamise või kompromissi lepingu sõlmimisega 
 vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil nõustunud;

4 Kindlustusandjal ei ole hüvitise väljamaks mise kohustust hetkeni, mil talle on teatavaks saanud hüvitise 
saamiseks õigustatud isiku täielik nimi, arvelduskonto number ja muud vajalikud andmed.
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11 POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

11.1 Kindlustatud isik kohustub Kindlustusandjat teavi tama asjaoludest, mis võivad tingida kindlustus juhtumi 
 toimumise, nõude esitamise kahjustatud isiku poolt, samuti kohtu- või muu menetluse algatamisest Kindlus-
tatud isiku vastu, kui selline menetlus võib olla seotud kindlustuslepinguga, hiljemalt 10 päeva jooksul arvates 
päevast, mil Kindlustatud isik sai eelnimetatud asjaolust või võimalikust nõude esitamisest teada.

11.2 Kindlustusvõtja kohustub tutvustama kindlustuslepingu tingimusi kõigile Kindlustatud isikutele ja tegema kõik 
endast oleneva kindlustusjuhtumi ärahoidmiseks;

11.3 Kindlustatud isik kohustub järgima Kindlustusandjalt saadud juhiseid;

11.4 Kindlustatud isik kohustub tegema igakülgselt koostööd Kindlustusandjaga.

11.5 Kindlustatud isik on kohustatud loovutama nõude õiguse Kindlustusandjale ning Kindlustusandjal on õigus üle 
võtta ja korraldada Kindlustatud isiku nimel kindlustusjuhtumiga seoses esitatud nõuete vaidlustamine, rahul-
damine või kokkulepete saavutamine, sealhulgas otsesuhtluse pidamine kahjustatud isikuga.

11.6 Kindlustusandja ja Kindlustatud isik on kohustatud üksteisele esitama asjasse puutuvaid teateid ja  materjale 
 vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil.

11.7 Kindlustusandja on kohustatud advokatuurile teatama, kui eelnimetatud kutsekindlustusleping lõpeb ja kindlus-
tusandja ei ole kindlustusvõtjaga sõlminud uut lepingut.

12 KINDLUSTUSLEPINGU LÕPETAMINE

12.1 Pooled võivad kindlustuslepingu üles öelda jooksva kindlustusperioodi lõpuks, teatades sellest teisele poolele 
 vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 30 päeva ette.

12.2 Pärast kindlustusjuhtumi toimumist võib  kumbki kindlustuslepingu pool 30 päeva jooksul pärast Kindlustus-
andja kahju hüvitamise kohta otsuse tege misest või sellest teadasaamisest lepingu üles öelda, teatades sellest 
teisele kindlustuslepingu  poolele  vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas  vormis 30 päeva ette.

12.2.1 Kindlustuslepingu ülesütlemisel punkti 12.2 järgi tagastatakse Kindlustusandja poolt kindlustus makse 
 proportsionaalselt kasuta mata  jäänud kindlustusperioodile, pidades asjaajamis kuludena kinni 10 % 
kindlus tus maksest, kuid mitte vähem kui 50 €.
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