Tegevuse 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?
Tegevuse vas tutus kindlus tus üldjuhul vaba tahtlik vas tutus kindlus tus . Sa mas võib kindlus tuskohus tus tulla ka seadusest (näiteks kemikaaliseadus,
ra udteeseadus, jäätmeseadus).

Mis on kindlustatud?

Mis ei ole kindlustatud?

















Ki ndlustatud on kahju, mida kindlustatud i sik
põhjustab kellelegi teisele kindlustuslepingus
kokkulepitud tegevuse käigus ja mille s uhtes
ki ndlustatud isikul on tekkinud hüvi tamise
kohustus. See tä hendab, et kui kindlustatud i sik on
s üüdi kahju põhjustamises, siis hüvitab tekitatud
ka hju kindlustusandja.
Hüvi ta takse kindlustatud i siku tekitatud kahju ja/või
nõude tõrjumiseks või käsitlemiseks va jalikud
õi guskaitse- ja ekspertiisikulud.
Ki ndlustuskaitse laieneb nende kahjude suhtes, mis
on s eotud kindlustuslepingus kokkulepitud
tegevusega. Näiteks kui kindlustuslepingus on
mä rgi tud tegevusalaks ehitustegevus, siis kaetakse
a i nult see osa kahjust, mis on tekkinud
ehi tustegevusel.
Ki ndlustuskaitse laieneb kahju suhtes, mis on
tekki nud kindlustuslepingus toodud
ki ndlustuskohas. Näiteks kui kindlustuskohaks on
mä rgi tud Eesti, siis katab kindlustus ainult Eestis
toi munud kahju.



Ki ndlustuskaitsega ei kaeta tootjavastutuse,
tööa ndjavastutuse või erialase vastutusega
s eotud riske.
Ki ndlustuskaitsega ei kaeta tegevust, mis ei ole
fi ks eeritud kindlustuslepingus. Alati peab
veenduma, et kindlustuslepingus märgitud
tegevusala on korrektne ja ammendav.



Ki ndlustuskaitse ei l aiene kahju s uhtes, millest oldi
tea dlik enne kindlustuslepingu sõlmimist.

Millised on kindlustuskaitse piirangud?
!

Loetelu hüvitamisele mittekuuluvast kahjust ja
vä l istustest on toodud kindlustustingimustes, mille
koha selt ei hüvitata näiteks
!
ta htl ikult tekitatud kahju;
!
!

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

!

Ki ndlustusjuhtum on kindlustusperioodil toimunud
ka hju, mille ta gajärjel on kindlustatud isikul
tekki nud kahju hüvi tamise kohustus.

!

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

mi tteva ralise kahjuga s eotud nõudeid (näiteks
va l u ja kannatused);
vä ä ra matu jõu tõttu tekkinud nõudeid (näiteks
l oodusõnnetus);
ki ndlustatud isikule mõistetud tra hve,
i ntresse, viiviseid ja muud kahjule
l i sanduvaid karistusi;
l epingutasu tagastamise nõuet ja kulu, mida
ki ndlustatud isikul tuleb kanda selleks, et
nõuetevastaselt tehtud tööd parandada või
ümber teha.

Kus kindlustus kehtib?


Tegevuse vastutuskindlustuse kehtib kindlustuslepingus kokkulepitud kohas. Kui kindlustuslepingus ei ole kindlustuskohta
mä rgi tud, on kindlustuskoht Eesti Va bariik.

Mis on minu kohustused?







Enne kindlus tuslepingu sõlmi mist tuleb esi tada kindlus tusandja küsitud andmed. Esi tatud tea ve peab olema täielik ja õige.
Kindlustusandja eeldab, et klient esitab ka ilma kindlustusandja küsimusteta teabe, mille suhtes kindlustusandjal on oluline
ä ra tunta v huvi ja millel on ol uline mõju kindlus tus maksele. See on näiteks ettevõtte tegevusala, käi ve ja info va rasemate kahjude
kohta või s ündmuste kohta, mis või vad kujuneda nõudeks.
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 mõistlikult käituda, et kindlustusjuhtumit ä ra hoida.
Kui kindlustusjuhtum on toimunud, siis tuleb sellest kindlus tusandja t vii vi ta mata tea vi tada. Sa muti 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 tegevuse.
Lepi ngu l õpetamiseks tuleb esitada s ooviavaldus kindlustusandjale.

