Ettevõtte kindlustus
Kindlustusteenuse teabedokument
AB „Lietuvos draudimas“ Eesti filiaal
Tea bedokumendis on ül dine ül evaade ki ndlustusteenuse kohta. Teabedokument ei kajasta s õlmitava l epingu eripärasid. Tervi klik tea ve sõlmitava
ki ndlustuslepingu kohta on teistes dokumentides, näiteks pakkumuses, kindlustustingimustes, kindlustuspoliisil.

Mis kindlustusteenusega on tegu?
Ettevõtte ki ndlustus on ki ndlustusliik ettevõtluses ka sutatava va ra ki ndlustamiseks. Ettevõtte kindlustus koosneb va ra kindlustusest, ä ritegevuse
ka tkemise kindlustusest, elektrooniliste s eadmete kindlustusest ja va stutuskindlustusest. Äri tegevuse ka tkemise kindlustust, elektrooniliste seadmete
ki ndlustust ja va stutuskindlustust saab sõlmida ainult koos va rakindlustusega.

Mis on kindlustatud?

Mida ei kindlustata?





Lä htuvalt l epingu s õlmimisel valitud kindlustusvõi ma lusest on kindlustatud




Ehi tised ja va llasvara: hoone, ra jatis ja
s i seviimistlus; i nventar ja seadmed; kaup (sh
ma terjalid, tooraine, toodang). Li saks tavapärastele
ki ndlustusjuhtumitele, nagu tulekahju, veeavarii,
murdva rgus, va ndalism, torm ja üleujutus, on
või ma lik va ra kaitsta koguriskikindlustusega.
Reklaamrajatisi on võimalik kindlustada
koguriskikindlustuse põhimõttel nendele mõeldud
ki ndlustuskaitsega.
Hoone kindlustamisel l oetakse automaatselt
ki ndlustatuks ka selle juurde kuuluvad
hoonevälised kommunikatsioonitrassid kuni
ki nnistu piirini, kuid mitte kaugemale kui
ül dühendusteni (liitumiskohtadeni).



Sa muti loetakse hoone kindlustamisel a utomaatselt
ki ndlustatuks kindlustusvõtjale kuuluvad hoone
vä l iskülgedele paigaldatud antennid, kaamerad,
va l gustid, reklaamsildid jmt ning kindlustatud isiku
terri tooriumil paikneva d hoone juurde kuuluva d
ra ja tised, kuni 20 m 2 s uurused varjualused jmt
kokku kuni 10 000 euro vä ärtuses.









Äri tegevuse katkemise kindlustus: hüvitatakse
ki ndlustusjuhtumi tagajärjel tekkinud ä ritegevuse
ka tkemise kahju (saamata jäänud ärikasum ja
püs ikulud) ja ä ritegevuse katkemise tagajärjel
tekki nud kahju piiramiseks tehtava d põhjendatud
l i sakulud. Äri tegevuse katkemise kindlustus a itab
ta a stada ettevõtte majandusliku olukorra, mis
ol eks ettevõttel olnud, kui kindlustusjuhtumit
pol eks toimunud.
El ektrooniliste s eadmete kindlustus: hüvitatakse
ki ndlustatud esemele nagu kontori- ja
a rvuti tehnikale tekkinud kahju, mille põhjused
on l oetletud kindlustustingimustes ning milleks
on nä iteks sisemine elektriline või mehaaniline
ri ke.
Va s tutuskindlustus: hüvitatakse kahju, mille
ki ndlustusvõtja on tekitanud õigusvastaselt
kol mandale isikule kindlustatud eseme
va l damisel kindlustuskohas ning mille puhul
l a sub kindlustusvõtjal va stutus. Samuti
hüvi ta takse kulu va jalikule õigusabile.

Ki ndlustussumma on märgitud poliisil.
Ki ndlustushüvitise väljamaksmisel kindlustussumma ei
vä hene, kuna s ee taastub a utomaatselt.

Ki ndlustatud ese ei ole kindlustustingimuste kohaselt
nä i teks
Va ra kindlustuse puhul: sularaha, vä ärtpaberid,
võl a kirjad, dokumendid, plaanid, joonised, arhiivi d,
i nfotöötlussüsteemis ja andmekandjal s isalduv
tea ve ega ta rkva ra, registreerimisele kuuluvad
mootorsõidukid, õhu- ja veesõidukid, relvad,
l a skemoon, l õhkeained, mudelid, näituse
eks ponaadid, antiikse või kunstilise vä ärtusega
es emed, väärismetallist ja -materjalist esemed,
el usolendid, ta imed.
Äri tegevuse katkemise puhul: tooraine,
pool toodete, abivahendite ja kauba hankimise
kul ud; ri iklikud ja kohalikud maksud; käibest
s õl tuvad kindlustusmaksed, litsentsitasud ja
a utoriõiguste kasutamisest tulenevad maksed;
veokulud, mis kaasnevad toodete ja /või teenuste
müügi ga; tulud ja kulud, mis ei ole otseselt seotud
ki ndlustatud äritegevusega.



El ektrooniliste s eadmete puhul: seade, mille va nus
ül etab poliisi vä ljastamise ajal viit a astat.



Va s tutuskindlustuse puhul: juhtum, kui kahju
põhjustanud sündmus ei ole toimunud ja tagajärg
s a abunud kindlustusperioodi jooksul.

Millised on kindlustuskaitse piirangud?
!

Loetelu hüvi tamisele mi ttekuuluvatest ka hjudest on
toodud ki ndlustustingimustes, nä i teks ei kuulu
hüvi ta misele ka hju, mi l le ots eseks või kaudseks
põhjuseks on
!

ka hju, mis on tekkinud kliendi ta htlusest või raskest
hool etusest;

!

ka hju, mille põhjuseks on kindlustusvõtja või
tema ga võrdsustatud isiku tegevus joobes;

!

ka hju, kui kindlustusvõtja või soodustatud isik on
es itanud va leandmeid kahju toimumise asjaolude
ja /või kahju s uuruse kohta;

!

ka hju, mille otseseks või kaudseks põhjuseks on
s õja tegevus, terrorismiakt, mäss, rahvarahutus,
s trei k, ülestõus, revolutsioon, riigipööre,
s undvõõrandamine, konfiskeerimine.

!

ka hju, mille otseseks või kaudseks põhjuseks on
tuuma energia kasutamine või s elle kontrolli alt
vä l jumine, radioaktiivne kiirgus ja ra dioaktiivne
s a astumine; l õhkamis- ja kaeva ndustööd; maalihe
ja ma avä rin.

Kus kindlustus kehtib?


Ettevõtte ki ndlustuse nõuded lahendatakse Eesti Vabariigis.



Ki ndlustus kehtib kindlustuspoliisil märgitud aadressil.

Mis on minu kohustused?
— Enne ki ndlustuslepingu s õlmimist tuleb esitada kindlustusandja küsitud a ndmed. Es itatud teave peab ol ema tä ielik ja õige.
Ki ndlustusandja eeldab, et kl ient esitab ka ilma kindlustusandja küsimusteta teabe, mi lle s uhtes ki ndlustusandjal on oluline
ä ra tuntav huvi ja millel on oluline mõju kindlustusmaksele.

—
—
—
—

Kui esitatud andmed muutuvad peale kindlustuslepingu s õlmimist, siis tuleb sellest kindlustusandjat teavi tada.
Ki ndlustusvõtja põhikohustus on tasuda kindlustusmakse.
Ki ndlustuslepingu kehtivuse a jal tuleb käituda mõistlikul vi isil, et kindlustusjuhtumit ä ra hoida.
Kui ki ndlustusjuhtum on toimunud, siis tuleb sellest kahju põhjustaja või kahjustatud isiku kindlustusandjat viivitamata teavitada.
Sa muti tuleb teha mõistlikke toiminguid kahju s uurenemise vältimiseks.

— Ammendav l oetelu kindlustusvõtja kohustustest on toodud kindlustustingimustes.

Millal ja kuidas pean tasuma kindlustusmakse?
Ki ndlustusmakse või selle osa tuleb tasuda poliisil näidatud s ummas ja tähtajaks. Tavaliselt tasutakse makse a rve alusel pangaülekandega.

Millal kindlustuskaitse algab ja lõppeb?
Ki ndlustuskaitse algab kindlustusperioodi alguskuupäeval. Ki ndlustuskaitse lõppeb kindlustusperioodi möödumisel.
Ki ndlustuskaitse võib lõppeda enne l epingus märgitud kindlustusperioodi l õppu. Näiteks võib kindlustusandja lepingu lõpetada, kui
ki ndlustusmakse on ta sumata.

Kuidas saan kindlustuslepingu lõpetada?
Ki ndlustusvõtja ei saa kindlustuslepingut enne tähtaega lõpetada.
Ki ndlustuslepingu s aab enne tähtaega lõpetada vaid kindlustusvõtja ja kindlustusandja kokkuleppel erakorralistel a sjaoludel. Näiteks
kui kindlustatud ettevõte lõpetab oma tegevuse.
Lepi ngu l õpetamiseks tuleb esitada s ooviavaldus kindlustusandjale.

