
Ehitusmasinate kindlustus 

Kindlustusteenuse teabedokument 

AB „Lietuvos draudimas“ Eesti filiaal 

Teabedokumendis on üldine ülevaade kindlustusteenuse kohta. Teabedokument ei kajasta sõlmitava  lepingu eripärasid. Terviklik teave sõlmitava 

kindlustuslepingu kohta on teistes dokumentides, näiteks pakkumuses, kindlustustingimustes, kindlustuspoliisil.  

Mis kindlustusteenusega on tegu? 

Ehitusmasinate kindlustus  on koguriskikindlustuse vormis sõlmitud vabatahtlik kindlustusliik ehi tus- ja põllumajandusmasinate, tee-ehitus- ja  

-hooldusmasinate, metsa- ja karjääritehnika kindlustamiseks. 

 Mis on kindlustatud?  
 

Mida ei kindlustata? 

 Kindlustatud on 

 Ehitusmasin 

 Ehitusmasina lisaseadmed. Ehitusmasina 

l i saseadmeks loetakse seadet, mida on võimalik 

ehitusmasinast eraldada (näiteks l isakopp, 

hüdrovasar, sahk). Lisaseade on kindlustatud, kui 
selle maksumus sisaldub kindlustuspoliisi 

sõlmimisel määratud ehitusmasina 

kindlustussummas, olenemata asjaolust, kas 

l i saseade on ehitusmasinaga ühendatud või  mitte. 

 Kindlustuskaitse kehtib olenemata asjaolust, kas 

kindlustatud ese on töös, seisab kasutamata, asub garaa- 

žis , on kapitaalremondiks (ka lahtimonteerimise käigus), 

puhastamiseks või  korraliseks hoolduseks lahti võetud 
või  seda teisaldatakse või veetakse 

kindlustusterritooriumi piires. Kindlustuskaitse alla 

kuuluvad juhud, mil 

 kindlustatud ese osaleb teeliikluses; 

 kindlustatud eset veetakse haagise, treileri või muu 

veovahendiga või kui seda pukseeritakse jäiga 

ühenduslüliga teise sõiduki taga; 

 kindlustatud eseme osalemine liikluses või selle 

vedu/pukseerimine toimub maismaal ning enne 

veovahendile laadimist on kindlustatud ese 

kahjustamata. 

 Hüvitamisele kuuluvad  ka kindlustuslepingus 

kokkulepitud kindlustusjuhtumi tagajärgede 

l ikvideerimisega seotud va jalikud ja  põhjendatud 
l i sakulud. Kindlustusjuhtumi tagajärgede likvideerimisega 

seotud lisakulud hüvitatakse kuni 10% ulatuses 

kindlustatud eseme kindlustussummast, maksimaalselt 

10 000 euro ulatuses. 

 Ehitusmasinate kindlustuse puhul hüvitatakse 

kindlustatud esemele tekkinud kahju, mille põhjuseks 

võib näiteks olla 

 tulekahju (sh suits, tahm, kustutustöödest põhjus-

tatud kahju), otsene või  kaudne välgutabamus, 

plahvatus (v.a  sisepõlemismootorites, kateldes ja 

surveanumates gaaside ning vedelike paisumisest 

tingitud plahvatus); 

 loodusõnnetus (torm, üleujutus, maavärin, maalihe, 

kivi - ja pinnasevaring jm); 

 vandalism (kindlustatud eseme rikkumine või 

hävi tamine kolmanda isiku poolt); 

 röövimine (kindlustatud eseme hõivamine füüsilist 
vägiva lda kasutades või sellega otseselt 

ähvardades); 

 Kindlustatud ei ole kindlustustingimuste kohaselt 

nä i teks 

 ehitusmasinale õigusaktide nõudeid rikkudes 

pa igaldatud seade või detail; 

 ujuvvahend (pontoon, praam, parv jms), veekogus, 

sh jääl töötav ehitusmasin, õhusõiduk (sh droon), 
maastikusõiduk (ATV jms), sõjalise otstarbega 

mas in, päästeameti, politsei ja kiirabi alarmsõiduk, 

raudteeveerem (v.a rööbasteedel liikuv torn-, sild-, 

pukk- vm kraana ning raudteede ehitamise ja 

puhastamise masin). 

 maa-alustel töödel kasutatav ehitusmasin (näiteks 

suundpuurimismasin); 

 laeval, praamil, parvel ja/või muul ujuvvahendil 

töötav ehitusmasin. 
  

 Millised on kindlustuskaitse piirangud? 

! Loetelu hüvitamisele mittekuuluvast kahjust on toodud 
kindlustustingimustes, mille kohaselt ei hüvitata kahju, 

mi l le otseseks või  kaudseks põhjuseks on näiteks 

! kl iendi tahtlus või raske hooletus; 

! kindlustusvõtja või temaga võrdsustatud isiku 
tegevus joobes; 

! kindlustusvõtja või soodustatud isiku esitatud 

va leandmed kahju toimumise asjaolude ja/või 

kahju suuruse kohta; 

! sõjategevus, terrorismiakt, mäss, rahvarahutus, 

s treik, ülestõus, revolutsioon, riigipööre, 

sundvõõrandamine, konfiskeerimine; 

! mingi sündmus või kindlustatud eseme juures 
a lgselt eksisteerinud defekt, sisemine viga või 

varjatud puudus, mis oli (või pidi olema) 

kindlustusvõtjale teada enne kindlustuslepingu 

sõlmimist, hoolimata sellest, kas selline sündmus 

või  defekt oli kindlustusvõtjale teada või mitte;  

! kindlustatud eseme mootori, jõuülekande, 

veermiku, piduri-, elektrisüsteemi või muu 

kindlustatud eseme osa s isemine (elektriline või 

mehaaniline) vigastus, rike või häire, kindlustatud 

eseme või selle osa mehaaniline pragunemine või 

purunemine, kindlustatud esemes kasutatava 

jahutus- ja/ või muu vedeliku külmumine, õli, 

määrdeainete, jahutus- ja muude vedelike 

ebapiisavus või leke, ebakvaliteetse kütuse või õli 

kasutamine. Kui nimetatud põhjused tingivad 
tulekahju, kindlustusobjekti ümberminemise või 

otsasõidu takistusele või  teisele l iikurvahendile, 



 vargus ; 

 kindlustuskohas asetleidev kokkupõrge takistusega, 
ümberminemine, kukkumine kraavi või kaevikusse; 

 muu juhtum, mis pole kindlustustingimustega 

vä l istatud (vt ka lõik „Millised on kindlustuskaitse 

pi i rangud“). 

 Kindlustusjuhtum on kindlustustingimustes nimetatud 

ootamatu ja ettenägematu sündmuse tagajärjel tekkinud 

kahju, mille käigus ehitusmasin saab kahjustada, hävineb 
või  läheb kaotsi ja mille puhul tekib kindlustusandjal 

hüvi tamise kohustus. Koguriskikindlustuse vormis 

sõlmitud kindlustusleping tähendab, et hüvitatakse kõik 

kahjud, mille tekkimise põhjused ei ole 

kindlustustingimustes esitatud vä listustena. 

 Kindlustussumma on märgitud poliisil. Kindlustussumma 

on suurim vä ljamakstav summa ühe kindlustusjuhtumi 

kohta. Kindlustusväärtus on kindlustushuvi  väärtus 

kindlustusjuhtumi toimumise ajal. Kindlustatud eseme 
kindlustusväärtuseks on turuväärtus. 

 Kindlustushüvitise väljamaksmisel kindlustussumma ei 

vähene, v.a  juhul kui kindlustatud ese loetakse täielikult 
hävinenuks. 

selline järgkahju hüvitatakse. Kahju põhjustanud 

deta ili hinda ei hüvitata; 

! kahju, mis on tingitud tõusu- ja/või mõõnavete 
jõudmisest kindlustatud eseme tööeele;  

! kahju, mis on põhjustatud kindlustatud eseme 
kasutamisest või transportimisest üleujutatud teel 

või  maa-alal; 

! kindlustatud eseme igapäevasest käitamisest 

tingitud amortisatsioon – füüsiline kulumine ja  

vananemine, kavitatsioon, korrosioon, katlakivi 

moodustumine; tavapäraste ilmastikutingimuste 

ning igapäevase töökeskkonna keemiliste ühendite 
toimel tekkinud kulumine ja kahjustumine jms; 

! kindlustatud eseme töö tootja kehtestatud 
pi i rmäärast kõrgemal koormusel ja muudes 

äärmuslikes tingimustes;  

! kindlustatud eseme katsetamisel ja 

proovikäitamisel ilmnenud kahju; 

! vandalismist ja kindlustatud eseme või selle osade 

vargusest tingitud kahju, kui kindlustatud ese ei ole 

töövälisel ajal hoiustatud kindlustustingimustes 
es itatud tingimustel. 

! Hüvitamisele ei kuulu ka kahju, mis on tekkinud 
vä l jaspool poliisil märgitud kindlustusterri tooriumi. 

 

 Kus kindlustus kehtib? 

 Kindlustus kehtib kindlustuspoliisil märgitud territooriumil. 

 

 Mis on minu kohustused? 

— Enne kindlustuslepingu sõlmimist tuleb esitada kindlustusandja küsitud andmed. Esitatud teave peab olema täielik ja  õige. 
Kindlustusandja eeldab, et klient esitab ka ilma kindlustusandja küsimusteta teabe, mille suhtes kindlustusandjal on oluline 

äratuntav huvi ja millel on oluline mõju kindlustusmaksele. 

— Kui  esitatud andmed muutuvad peale kindlustuslepingu sõlmimist, siis tuleb sellest kindlustusandjat teavi tada.  

— Kindlustusvõtja põhikohustus on tasuda kindlustusmakse. 

— Kindlustuslepingu kehtivuse a jal tuleb mõistlikult käituda, et kindlustusjuhtumit ära hoida. 

— Kui  kindlustusjuhtum on toimunud, siis tuleb sellest kahju põhjustaja või kahjustatud isiku kindlustusandjat vi ivitamata teavitada. 
Samuti tuleb teha mõistlikke toiminguid kahju suurenemise vältimiseks.  

— Ammendav loetelu kindlustusvõtja kohustustest on toodud kindlustustingimustes. 
 

 Millal ja kuidas pean tasuma kindlustusmakse? 

Kindlustusmakse või selle osa tuleb tasuda poliisil näidatud summas ja  tähtajaks. Tavaliselt tasutakse makse arve alusel pangaülekandega. 

 

 Millal kindlustuskaitse algab ja lõppeb? 

Kindlustuskaitse algab kindlustusperioodi alguskuupäeval. Kindlustuskaitse lõppeb kindlustusperioodi möödumisel. 

Kindlustuskaitse võib lõppeda enne lepingus märgitud kindlustusperioodi lõppu. Näiteks võib kindlustusandja lepingu lõpetada,  kui 

kindlustusmakse on tasumata. 

 

 Kuidas saan kindlustuslepingu lõpetada? 

Kindlustuslepingu saab enne tähtaega lõpetada vaid kindlustusvõtja ja  kindlustusandja kokkuleppel erakorralistel asjaoludel. Näiteks 

kui  kindlustusvõtja lõpetab tegevuse või kindlustatud ehitusmasin võõrandatakse. 

Lepingu lõpetamiseks tuleb esitada sooviavaldus kindlustusandjale. 

 


