Toote vastutuskindlustuse tingimused 1/2005
Kehtivad alates 01.07.2005

1 KINDLUSTUSE EESMÄRK
Kindlustuse eesmärk on hüvitada punktis 5 toodud kindlustusjuhtumi tõttu kindlustusperioodil tekkinud kahju.

2 KINDLUSTATUD ISIK
Kui poliisile ei ole märgitud teisiti on kindlustatud isik
kindlustusvõtja ja tema kutse- või majandustegevusega
seotud isikud, kes on toote valmistanud.

3 TOODE
3.1 Toode on poliisile märgitud vallasasi, osa teisest vallasasjast või vallasasi, mis on saanud osaks kinnisasjast. Tootena on kindlustatav valmistoode, tooraine
või toote osa.

isik) üle antud toote puudusest kindlustusperioodil põhjustatud isiku- või esemekahju, mille suhtes kindlustatud
isikul on tekkinud tsiviilvastutus.

5.1 ISIKUKAHJU
Hüvitatakse:
1
2
3
4
5

ravikulud;
ajutisest töövõimetusest tulenev kahju;
püsivast töövõimetusest tulenev kahju;
kindlustuspension;
matusekulud.

5.1.1 Ravikulud
5.1.1.1 Ravikulud on kahjustatud isiku raviasutusse
toimetamise, tervisekahjustuse ravimise ja ravimite soetamise põhjendatud kulud.

3.2 Toode on puudusega, kui see ei ole ohutu määral, mida isik on õigustatud ootama, arvestades kõiki asjaolusid, eelkõige:

5.1.1.2 Põhjendatud on kulud, mis ei ületa õigusaktidega kehtestatud teenuse hinda või hinna keskmist taset vastavate teenuste turul.

3.2.1 toote avalikkusele esitlemise viisi ja tingimusi;

5.1.1.3 Ravikulud hüvitatakse teenuse osutajale või tegeliku kulu kandjale Seesami poolt aktsepteeritud arve alusel.

3.2.2 toote kasutusviisi, mida kannatanu võis mõistlikult eeldada;
3.2.3 sellise toote turule laskmise aega.
3.3 Toodet ei loeta puudusega olevaks üksnes sel põhjusel, et hiljem on turule lastud paremate omadustega
toode.

4 KINDLUSTUSE KEHTIVUSPIIRKOND JA
KOHALDATAV ÕIGUS
4.1 Kindlustus kehtib Eesti Vabariigis üle antud toote
suhtes, kui poliisile ei ole märgitud teisiti, ja kohaldatakse Eesti õigust.
4.2 Tootja vastutuse hindamisele kohaldatakse Eesti õigust, kui poliisile ei ole märgitud teisiti.

5 KINDLUSTUSJUHTUM
Kindlustusjuhtum on poliisile märgitud, kindlustatud isiku poolt valmistatud ja kolmandale isikule (kahjustatud

5.1.1.4 Ravikulud arvestatakse töövõimetusest või surmast tuleneva kahju hulka.
5.1.2 Ajutisest töövõimetusest tulenev kahju
5.1.2.1 Ajutisest töövõimetusest tulenev kahju on kahjustatud isiku ajutise töövõimetuse tõttu sotsiaalmaksuga maksustatava tulu vähenemine.
5.1.2.2 Hüvitise suuruse arvutamise aluseks on keskmine netosissetulek kalendripäeva kohta (edaspidi netotulu). Netotulu arvutatakse kahjustatud isiku poolt eelneva perioodi jooksul saadud
sotsiaalmaksuga maksustatavast sissetulekust,
millest arvatakse maha tulumaks ja mis jagatakse perioodi pikkusega kalendripäevades.
5.1.2.3 Hüvitise suurus kalendripäeva kohta leitakse
kahju tekkimisele eelnenud netotulu ja ajutise töövõimetuse aja netotulu vahena. Hüvitise
kogusuuruse leidmiseks korrutatakse nimetatud vahe ajutise töövõimetuse kalendripäevade
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arvuga ja lahutatakse tulemist kohustusliku
kindlustuse või seaduse alusel saadud hüvitis
või kompensatsioon.
5.1.2.4 Kahjustatud isiku netotulu leidmiseks enne
kahju tekkimist:
1

2

3

2

toimetulekuks vajalike abivahendite muretsemiseks;

3

eluaseme kohandamiseks liikumispuude korral.

5.1.3.7 Punktis 5.1.3.6 nimetatud hüvitis tasutakse
Seesamiga kooskõlastatud teenuse osutajale
või tegeliku kulu kandjale Seesami poolt aktsepteeritud arve alusel.

jagatakse kahjule eelnenud kuue kuu jooksul
saadud sissetulek vastava perioodi kalendripäevade arvuga. Kui kahjustatud isik sai kahjule eelnenud ajal sissetulekut kuuest kalendrikuust lühemal perioodil, jagatakse selle perioodi sissetulek perioodi kalendripäevade arvuga;

5.1.3.8 Püsiva töövõime kaotuse hüvitis indekseeritakse väljamakse kuule eelnenud kuul avaldatud tarbijahinnaindeksiga kindlustusjuhtumi
toimumise kuule eelnenud kuul avaldatud tarbijahinnaindeksi suhtes.

ettevõtja puhul jagatakse viimase kahe kalendriaasta tuludeklaratsioonis deklareeritud
sotsiaalmaksuga maksustatav tulu vastava
perioodi kalendripäevade arvuga. Kui kahjustatud isik oli enne kahju tekkimist olnud ettevõtja vähem kui kaks kalendriaastat, jagatakse
ettevõtjana tegutsetud perioodi sissetulek vastava perioodi kalendripäevade arvuga;

5.1.4 Kindlustuspension
5.1.4.1 Kindlustuspension on kahjustatud isiku (hukkunu) surma tõttu ülalpeetava pereliikme elatise vähenemise hüvitis.
5.1.4.2 Pereliikmeks võivad olla:

mittetöötava või töötu kahjustatud isiku puhul, kes enne kahju oli töövõimeline ja kes
kahju toimumise hetkel ei ole alla 16-aastane
ega pensioniealine, jagatakse kahju toimumise
hetkel kehtinud kuupalga alammäär 30-ga.

1

kindlustusjuhtumi toimumise ajal hukkunuga
ühist majapidamist omanud lesk;

2

alaealised lapsed;

3

laps, kes on alla 24-aastane gümnaasiumi või
kutseõppeasutuse päevases õppevormis või
täiskoormusega või meditsiinilistel näidustustel muus õppevormis õppiv õpilane või ülikoolis või rakenduskõrgkoolis täiskoormusega
õppiv üliõpilane;

4

kindlustusjuhtumi toimumise ajal hukkunu
ülalpidamisel olnud töövõimetud täisealised
lapsed;

5

kindlustusjuhtumi toimumise ajal hukkunu
ülalpidamisel olnud töövõimetud vanemad;

6

kindlustusjuhtumi toimumise ajal hukkunu
ülalpidamisel olnud muud töövõimetud isikud.

5.1.3 Püsivast töövõimetusest tulenev kahju
5.1.3.1 Püsivast töövõimetusest tulenev kahju on kahjustatud isiku õigusaktides sätestatud korras
tõendatud püsiva tervisekahjustuse tõttu sotsiaalmaksuga maksustatava sissetuleku vähenemine.
5.1.3.2 Hüvitise suurus kalendripäeva kohta leitakse
punktis 5.1.2.3 ja 5.1.2.4 toodud korras.
5.1.3.3 Püsiva töövõime kaotuse hüvitis määratakse
kalendrikuu kohta, korrutades hüvitise suuruse kalendripäeva kohta 30-ga ja lahutades tulemist kohustusliku kindlustuse või seaduse
alusel pidevalt määratud hüvitise või kompensatsiooni summa kuu kohta.

5.1.4.3 Kindlustuspension määratakse pere igale liikmele, kelle elatis vähenes hukkunu osa äralangemise tõttu, lähtudes järgmistest põhimõtetest:

5.1.3.4 Püsiva töövõime kaotuse hüvitis arvutatakse
ümber, kui kahjustatud isikul:
1

on suurenenud töötasu;

2

on muutunud kindlustusjuhtumi tõttu saadav
kohustusliku kindlustuse või seaduse alusel
pidevalt määratud hüvitis või kompensatsioon;

3

on tekkinud õigus vanaduspensionile.

1

pere elatise moodustavad pereliikmete sissetulek, perioodiliselt makstavad pensionid, abirahad ja alimendid (elatis);

2

pere elatisest moodustavad pere üldkulud kuni
30 protsenti. Ülejäänud elatise summa jaotatakse pere liikmete vahel, kusjuures perekonnapeale arvestatakse kolm osa, tema abikaasale kaks osa ja ülejäänud pereliikmetele igaühele üks osa. Perekonnapea on pereliikmetest
kõige suuremat perioodilist tulu saav isik;

3

pere iga liikme elatise summast hüvitatakse
perioodiliselt makstava kindlustuspensionina
see osa, mille tema elatisest kattis hukkunu.
Lisaks hüvitatakse perekonnapeale see osa perekonna üldkuludest, mille kattis hukkunu;

5.1.3.5 Püsiva töövõime kaotuse hüvitise maksmine
lõpetatakse, kui töövõime taastub või kui kahjustatud isik sureb.
5.1.3.6 Püsiva töövõime kaotuse korral hüvitatakse
Seesamiga kooskõlastatud põhjendatud kulud
ühekordselt:
1

uue eriala õppimiseks, kui omandatud eriala
suurendab kannatanu toimetulekut;

2
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4

kindlustuspensioni arvutamise aluseks on tingimuste punktis 5.1.2.4 nimetatud sissetuleku
arvutamise reeglid.

5.1.4.4 Kindlustuspension arvutatakse ümber, kui:
1

2

kindlustuspensioni saava pereliikme sissetulek on suurenenud, võrreldes kindlustusjuhtumi toimumise ajal olnud sissetulekuga, enam
kui hindade tõus sama perioodi jooksul (võrreldakse hinnatõusuindeksiga);

kindlustatud isiku poolt kantud Seesamiga eelnevalt
kooskõlastatud vajalikud ja põhjendatud õigusabikulud.

1

mille on põhjustanud või millele on kaasa aidanud
kindlustatud isiku tahtlus;

2

mis tekib kindlustatud isikule endale;

3

mis tekib puuduse tõttu tootele endale;

1

sissetulek suureneb kindlustusjuhtumi eelse
tasemeni;

4

mille eest kindlustatud isik vastutab muu lepingu
alusel õigusaktides ettenähtust suuremas ulatuses;

2

saab 18 aasta vanuseks, pideva õppimise korral
24 aasta vanuseks, ja on töövõimeline;

5

mis tuleneb sellest, et keemilisel ainel või ravimil
pole lubatud mõju;

3

saab uue pere liikmeks või;

6

4

sureb.

mis tekib puudusega toote parandamisest või asendamisest;

7

mis kuulub hüvitamisele kohustusliku tootevastutuskindlustuse alusel;

8

mille tekitanud puudus oli või oleks pidanud kindlustatud isikule teada olema lepingu sõlmimisel;

9

mis tekib õigusaktides toote ohutust puudutavate
nõuete täitmata jätmisest, millest kindlustusvõtja
on olnud teadlik või millest ta oleks pidanud teadlik
olema;

10

mis tekib seoses maksude, trahvide või viivistega;

11

mis seisneb mittevaralises kahjus või esemekahju
korral saamata jäänud tulus;

12

mis seisneb puhtmajanduslikus kahjus, s.o kahju,
mis ei ole otseselt seotud isiku või esemekahjuga, sh
toote tagasinõudmisest ja turult kõrvaldamisest tekkinud kahju;

13

mis on põhjustatud toote valel otstarbel, ebaõigest
või oskamatust kasutamisest, sh tootja poolt antud
juhiste mitte järgimisest;

14

mis on põhjustatud asbestist;

15

mis on põhjustatud tubakast;

16

mis on põhjustatud ravimitest.

5.1.4.7 Pere üldkulude katteks makstavat kindlustuspensioni osa vähendatakse proportsionaalselt
kindlustuspensioni ümberarvutuse või maksmise lõpetamise tõttu vähendatud ülalpeetavate kindlustuspensioni summaga.
5.1.4.8 Väljamakstav summa leitakse, indekseerides
määratud kindlustuspensioni summat väljamaksmise kuule eelnenud kuul avaldatud
tarbijahinnaindeksiga kindlustusjuhtumi toimumise kuule eelnenud kuul avaldatud tarbijahinnaindeksi suhtes.
5.1.5 Matusekulud
Põhjendatud matusekulud hüvitatakse Seesami poolt
aktsepteeritud arvete alusel kulude tegelikule kandjale.
5.2 Esemekahju
Hüvitatakse:
remondikulud, mis on kahjustunud eseme põhjendatud taastamisremondi maksumus ja muud taastamisega seotud otsesed kulud, sealhulgas vara päästmisega seotud kulud;

6 OHUTUSNÕUDED
Kindlustatud isik peab järgima ohutusnõudeid. Ohutusnõuded on lepingus nimetatud või vara valmistaja poolt
või õigusaktidega kehtestatud nõuded, mille eesmärgiks
on kahju vältimine, riskiohu vähendamine ning vara või
isiku turvalisuse tagamine.

eseme hävimisest tulenev kahju, mille suurus on hävinud vara väärtus vahetult enne kindlustusjuhtumit.

5.3 Õigusabi- ja kohtukulud
Koos punktides 5.1 ja 5.2 toodud kahjudega hüvitatakse:
1

3

Kui poliisile ei ole märgitud teisiti, ei hüvitata kahju:

hukkunu pensioniea saabumisele järgnevast
kuust makstakse kindlustuspensioni 50 protsendi ulatuses senisest kindlustuspensionist.

5.1.4.6 Perekonnapeale perekonna üldkulude katteks
määratud pensioni osa määratakse uuele perekonnapeale, kui senine perekonnapea saab
uue pere liikmeks või sureb.

2

kahju põhjuste ning suuruse kindlakstegemisega
seotud kahjustatud isiku poolt kantud vajalikud ja
põhjendatud õigusabi- ja ekspertiisikulud;

5.4 Piirangud

5.1.4.5 Kindlustuspensioni maksmine pereliikmele
lõpetatakse, kui tema:

1

2

kindlustatud isikult kohtu poolt välja mõistetud õigusabikulud;

3
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7 ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

muu informatsiooni, mille põhjal arvestatakse lõplik
kindlustusmakse.

7.1 Kindlustusvõtja on kohustatud:
1

teatama Seesamile viivitamatult võimalikust kindlustusjuhtumist ning järgima Seesamilt saadud juhiseid;

2

esitama lepingu täitmise kohustuse kindlakstegemiseks vajalikku teavet;

3

teatama Seesamile viivitamatult võimaliku kindlustusjuhtumiga seotud tsiviilkohtu-, haldus-, kriminaal- või väärteomenetlusest.

4

teatama Seesamile viivitamatult püsiva töövõimetuse hüvitise või kindlustuspensioni aluseks olevate
asjaolude muutumisest.

10.3 Kui planeeritava ja tegeliku käibe erinevus ei ole rohkem kui 10 protsenti, siis kindlustusmakse ei muutu
ning punktis 10.2 nimetatud teatamine ei ole vajalik.
Seesam ei maksa tagasi rohkem kui 50 protsenti esialgsest kindlustusmaksest.

7.2 Seesamil on õigus pidada kindlustusvõtja nimel läbirääkimisi kolmanda(te) isiku(te)ga.
7.3 Seesamil on õigus kahjustatud isiku nõusolekul saada dokumentaalseid tõendeid kindlustusjuhtumile
eelnenud tervisekahjustuste ja nende ravi kohta.
7.4 Seesami suhtes ei kehti kindlustatud isiku poolt
kannatanu kahju hüvitamise nõude suhtes antud
võlatunnistus või nõude täitmine.

8

HÜVITAMISREEGLID

8.1 Hüvitamise piirang
Jooksval kindlustusperioodil ühe või mitme kindlustusjuhtumi toimumisel hüvitatakse tekitatud kahju maksimaalselt kindlustussumma ulatuses.
8.2 Kahjuseeria
Sama sündmusega otseses põhjuslikus seoses olevad
kahjud loetakse üheks kindlustusjuhtumiks, sõltumata
kahju ilmnemise ajast.

9 OMAVASTUTUS
9.1 Kindlustusvõtjal on omavastutus igas kindlustusjuhtumis. Omavastutuse suurus on märgitud poliisile. Seesam hüvitab omavastutust ületava kahju osa.
9.2 Mitme omavastutuse samaaegse rakendamise korral lahutatakse hüvitisest vaid suurim omavastutus.

10 KINDLUSTUSMAKSE ARVUTAMINE
10.1 Kindlustusmakse arvutatakse lepingu sõlmimisel,
lähtudes aastaks planeeritud kindlustatudtootega
seotud käibe suurusest või muudest tarifitseerimise
alustest.
10.2 Kindlustusperioodi lõppedes on kindlustusvõtja kohustatud mõistliku aja jooksul teatama Seesamile
kindlustatud tootega seotud tegeliku käibe suuruse

4

