Tööandja vastutuskindlustus
Kindlustusteenuse teabedokument
AB „Lietuvos draudimas“ Eesti filiaal
Teabedokumendis on üldine ülevaade kindlus tus teenuse kohta . Teabedokument ei kajas ta sõlmi ta va lepingu eri pä rasid. Terviklik tea ve s õlmi tava
ki ndlustuslepingu kohta on teistes dokumentides, näiteks pakkumuses, kindlustustingimustes, kindlustuspoliisil.

Mis kindlustusteenusega on tegu?
Tööandja vas tutuski ndlus tus on vaba tahtlik vastutuskindlus tus, milles kindlus ta tud riskiks on kindlusta tud isiku tsi viil vastutusega kaasnevad varalised
kohus tused. Kindlus tatud on tööandja vastutus tööta jale või temaga võrdsus tatud isikule tööõnnetuse või kutsehaigusega teki ta tud kahju ees t. See
tä hendab, et kui tööandja kindlustatud isikuna on süüdi tööõnnetuse või kutsehaiguse põhjustamisel, siis hüvitab tekitatud kahju kindlustusandja.

Mis on kindlustatud?

Mis ei ole kindlustatud?







Ki ndlustusjuhtum on kindlustusperioodil töötajaga
toi munud tööõnnetus ja /või diagnoositud
kuts ehaigus, mille ta gajärjel on kindlustatud isikul
tekki nud kahju hüvi tamise kohustus.
Hüvi ta takse tekkinud kahju ja /või nõude
tõrjumi seks va jalikud õiguskaitsekulud.



Hüvi tispiir ja omavastutus märgitakse
ki ndlustuslepingus. Hüvitispiir vä heneb
vä l ja makstud hüvitise ja õiguskaitsekulude võrra .



Tööta jaks l oetakse töö- või teenistuslepingu alusel
ki ndlustatud isiku juures töötavaid isikuid.




Tööta jaga võrdsustatakse ka renditöötaja,
pra ktikant, prokurist ja juhatuse liige.
Tööõnnetus ja kutsehaigus on defineeritud
s eadusega (töötervishoiu ja tööohutuse seadus).
Tööõnnetus on töötaja tervisekahjustus või surm,
mi s toimus tööandja antud tööülesannet täites,
tööa jal või muul tööandja huvi des tegutsemise ajal.



Kuts ehaigus on töökeskkonna ohutegurist
põhjustatud haigus, mis on kantud kutsehaiguste
l oetellu. Kutsehaiguse diagnoosib töötervishoiuarst.



Ti ngimuste suhtes on võimalik läbi rääkida, kui
ki ndlustusvõtja seda s oovib. Erisused märgitakse
ki ndlustuslepingus.




Ki ndlustuskaitsega ei kaeta tegevusvastutuse,
tootja vastutuse või erialase va stutusega seotud
ri s ke.
Ki ndlustuskaitsega ei kaeta õnnetusjuhtumi
ki ndlustuse või reisikindlustuse ri ske.
Ki ndlustuskaitse ei l aiene kahju s uhtes, millest oldi
tea dlik enne kindlustuslepingu sõlmimist.

Millised on kindlustuskaitse piirangud?
!

Ki ndlustuskaitse laieneb kutsehaigusega seotud
ka hjude suhtes ainult siis, kui s elles on kokku lepitud
ja s ee on kindlustuslepingus märgitud.

!

Loetelu hüvitamisele mittekuuluvast kahjust ja
vä l istustest on toodud kindlustustingimustes, mille
koha selt ei hüvitata näiteks
!
!
!
!

ta htl ikult tekitatud kahju;
mi tteva ralise kahjuga s eotud nõudeid (näiteks
va l u ja kannatused);
s ündmusi, millest kindlustusvõtja oli teadlik
enne kindlustuslepingu sõlmimist;
ka hjule l isanduvaid l eppetrahve või l epinguga
võetud l isakohustusi.

Kus kindlustus kehtib?


Tööa ndja vastutuskindlustuse nõuded lahendatakse Eesti Vabariigis.



Kindlustuskaitse laieneb töötaja te lähetusele välisriikidesse. Tööta ja välisriigis tööta mise korral on kindlus tusandja vas tutus
pi i ratud Eesti Va bariigi õigusega sätestatud ulatuses ja tingimustel.

Mis on minu kohustused?


Enne kindlustuslepingu sõlmimist tuleb esitada kindlustusandja küsitud andmed. Esitatud teave peab olema täielik ja õige.
Ki ndlustusandja eeldab, et klient esitab ka ilma kindlustusandja küsimusteta teabe, mille s uhtes kindlustusandjal on oluline
ä ra tuntav huvi ja millel on oluline mõju kindlustusmaksele. Selline on näiteks töötajate arv, ettevõtte tegevusala ning i nfo
va ra s emate kahjude kohta või sündmuste kohta, mis võivad kujuneda nõudeks.



Kui esitatud andmed muutuvad pärast 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 kindlustusandjat viivitamata teavitada. Samuti tuleb teha mõistlikke
toi minguid kahju s uurenemise vältimiseks

Millal ja kuidas pean tasuma kindlustusmakse?

Ki ndlustusmakse või selle osa tuleb tasuda poliisil näidatud s ummas ja tähtajaks. Tavaliselt tasutakse makse pangaülekandega arve alusel.

Millal kindlustuskaitse algab ja lõppeb?
Ki ndlustuskaitse algab ja l õppeb poliisil märgitud tä htajal.
Ki ndlustuskaitse võib lõppeda ka enne poliisil märgitud tä htaega, kui kindlustusleping lõppeb või lõpetatakse enne seda. Näiteks võib
ki ndlustusandja lepingu l õpetada, kui kindlustusmakse jääb tasumata.

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

