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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? 
Töökatkestuskindlustus on ettevõtetele mõeldud kindlustus. Töökatkestuskindlustus aitab kindlustusjuhtumi korral jätkata ettevõttel 

majandustegevusega. Kindlustusjuhtumi tagajärjel hüvitatakse eelkõige majandustegevuse jätkamiseks vajalikud kulud või brutokasumi vähenemine 

kokkulepitud suuruses ja perioodil. Töökatkestuskindlustus on seotud kindlustatud vara kindlustusjuhtumiga. 

 Mida kindlustatakse?  
 

Mida ei kindlustata? 

 Lähtuvalt lepingu sõlmimisel valitud kindlustus-

võimalusest on kindlustatud: 

 brutokasumi vähenemine; 

 tegevuse jätkamiseks vajalikud lisakulud; 

 saamata jäänud renditulu. 

 Sagedasemad kahjud on kindlustatud varaga seotud 

kindlustusjuhtumid nagu näiteks tulekahju, torustiku 

leke, olulise tootmisseadme rike. 

 Brutokasumi vähenemise kindlustussumma leidmisel 

arvestatakse ettevõtte käibe ja muutuvate kulude 

vahet. 

 Lisakulud, mis ettevõttel kindlustusjuhtumi tõttu 

tekivad on näiteks ajutiste ruumide rendikulud, 

kolimiskulud, ajutiste seadmete rendikulud, töötajate 

ületunnitöö kulud, reklaamikulud, teavituskulud. 

 Poliisil on märgitud vastutusperiood, mille vältel 

hüvitist tasutakse. 

 Omavastutusaeg on märgitud poliisile. 

 

 Kindlustatud ei ole:  

 ettevõtja saadav kasumlikkus kindlustusjuhtumi 

tagajärjel; 

 isikukahjude tagajärjel tekkinud kahjud. 

 

 
  

 Kas kindlustuskaitsel on piiranguid? 

! Näiteks ei hüvitata: 

! kahju, mis ei ole seotud kindlustatud 

äritegevusega; 

! kahju, mis on tekkinud otseselt või kaudselt sõja, 

ülestõusu, tuumaõnnetuse, terroriakti, streigi, 

töösulu, maavärina või muu loodusliku katastroofi 

tagajärjel; 

! kahju, mis on tekkinud viivitustest kahjustunud 

vara remondil; 

! kahju, mis on tekkinud erakorralistest viivitustest 

võimuorganite tegevustes; 

! ülekindlustamisest tekkinud hüvitist; 

! kahju, mis tekitati tahtlikult, raskest hooletusest 

või seadusandluse mittejärgimisest; 

! omavastutuse osa tekkinud kahjust. 

! Kui selles ei ole lepingut sõlmides eraldi kokku lepitud, 

ei hüvitata näiteks: 

! kahjusid, mis on tekkinud varakindlustusega 

kindlustamata vara kahjustumise tagajärjel. 

 

 Kus ma olen kindlustatud? 

 Kindlustus kehtib poliisil märgitud aadressil või territooriumil. 

 

 Millised on minu kohustused? 

— Teie põhikohustus on tasuda kindlustusmakse. 

— Kindlustusandjat tuleb kindlustusjuhtumist viivitamata teavitada ja järgida tema juhiseid. 

— Kindlustusandjale ei tohi esitada valeandmeid. 

 

 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 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. 
 


