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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 tervikkindlustus on eelkõige keskmistele  ja väikestele  ettevõtetele mõeldud kindlustuslahendus. Tervikkindlustus sisaldab varakindlustust, 

toote- ja tegevusevastutuskindlustust, veosekindlustust ja majandustegevuse jätkamiseks mõeldud kulude kindlustust. Tegemist on tervikliku 

kindlustustootega. Ettevõtte tervikkindlustuse varakindlustuse kindlustusjuhtumi korral hüvitatakse eelkõige kindlustatud eseme kahjustumisest või 

hävinemisest tulenev kahju. Toote- ja tegevusvastutuskindlustuse eesmärgiks on hüvitada isiku- või esemekahju, mis on tekkinud kolmandale isikule. 

 Mida kindlustatakse?  
 

Mida ei kindlustata? 

 Lähtuvalt lepingu sõlmimisel valitud kindlustus-

võimalusest on kindlustatud: 

 poliisile märgitud hoone või  hoone reaalosa; 

 inventar, mis sisaldab näiteks mööblit, 

sisustuselemente, kontoritehnikat ja 

väikevahendeid; 

 tootmisseadmed ja kaubad. 

 Erikokkuleppel saab kindlustada sularaha, vette 

ehitatud rajatisi, väljaspool kindlustuskohta asuvat 

vallasvara, kindlustusvõtja poolt hooldusesse või 

remonti võetud vara. 

 Kindlustatud esemetega sagedasemad 

kindlustusjuhtumid on tulekahju, otsene välgulöök,  

plahvatus, tulekustutussüsteemi rakendumine, 

maismaasõiduki poolt tekitatud kahju, varavastased 

teod, torustiku leke ja torm. 

 Kui kindlustusleping on sõlmitud koguriskikindlustuse 

kindlustuskaitsega, on kindlustusjuhtumiks ka muu 

eelpool loetlemata äkiline ja ettenägematu väline 

sündmus, mis ei ole kindlustuslepingus välistatud. 

 Kui kontoritehnikat on soovitud kindlustada, siis laieneb 

kontoritehnika kindlustuskaitse väljapoole 

kindlustuskohta Eesti Vabariigi territooriumile 2000 

euro ulatuses. 

 Olenevalt kindlustuskaitsest on kindlustatud 

kunstiteosed ja sularaha 500 euro ulatuses. 

 Veosekindlustusega on kindlustatud 5000 euro eest 

kaupa, mille vedu teostab kindlustusvõtja ise. 

 Tegevuse ja tootevastutuskindlustuse kindlustussumma 

on 200 000 eurot. 

 Kindlustatud on 10 000 euro ulatuses kulud 

majandustegevuse jätkamiseks, juhul kui on toimunud 

kindlustusjuhtum. 

 Kindlustussumma on märgitud poliisil. 

 Omavastutuse suurus on märgitud poliisil. 

 

 

 Kindlustatud ei ole:  

 hoonealune maatükk, paadisillad, muulid, kaid, 

aiaskulptuurid, vesi, haljastus; 

 joonised, arhiivid, mudelid, vormid, dokumendid, 

võlakirjad, väärtpaberid, loomad, linnud; 

 registreeritavad maismaasõidukid, iseliikuvad 

töömasinad, õhu- ja veesõidukid. 

 
  

 Kas kindlustuskaitsel on piiranguid? 

! Näiteks ei hüvitata: 

! kahju, mille tekkimine ei olnud äkiline ega 

ettenägematu; 

! kahju, mis on tekkinud seoses ohutusnõuete 

täitmata jätmisega; 

! omavastutuse osa tekkinud kahjust; 

! pinnase või hoone vajumisest tingitud kahju; 

! seadmete kuluvate osade tööprotsessis 

osalemisest tekkinud kulumise kahjustusi; 

! kahju, mis kuulub garantii alusel hüvitamisele; 

! kahjusid, mis on põhjustatud kaevetöödest; 

! hoolduseks vajaminevaid kulutusi; 

! kahjusid, mis on põhjustatud iga aastasest 

üleujutusest; 

! kahju, mis on põhjustatud kauba sobimatust 

pakendist või transpordiviisist; 

! tegevusvastutuskindlustuse korral poliisile 

mittemärgitud tegevusest tekkinud isiku- või 

esemekahju; 

! tootevastutuskindlustuse korral kahju, mis tekib 

toote ebaõigest kasutamisest; 

! kahju, mis on tekitatud tahtlikult. 

 

 Kus ma olen kindlustatud? 

 Kindlustus kehtib poliisil märgitud aadressil või territooriumil. 

 
 



 Millised on minu kohustused? 

— Teie põhikohustus on tasuda kindlustusmakse. 

— Kindlustusandjat tuleb teavitada riskiasjaoludest ja nende muutumisest, näiteks ehitustööde algamisest, valvesüsteemidest osaliselt 

või täielikult loobumisest. 

— Täita tuleb kindlustuslepingus märgitud ohutusnõudeid, sh:  

— vara tuleb hooldada, kasutada ja hoida heaperemehelikult; 

— tuleb järgida üldisi tuleohutusnõudeid, varguse ja veekahjude ohu vähendamise nõudeid.  

— Kindlustusandjat tuleb kindlustusjuhtumist viivitamata teavitada ja järgida tema juhiseid. 

— Kindlustusvõtja ei tohi esitada valeandmeid. 
 

 Millal ja kuidas ma maksan? 

Kindlustusmakse suurus ja tasumise tähtaeg on märgitud 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 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. Tavaliselt saab lepingu ennetähtaegselt lõpetada vaid kindlustusvõtja 

ja kindlustusandja kokkuleppel. 
 


