
Tootja vastutuskindlustus 

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? 
Tootja vastutuskindlustus üldjuhul vabatahtlik vastutuskindlustus.  

 Mis on kindlustatud?  
 

Mis ei ole kindlustatud? 

 Kindlustatud on kahju, mida kindlustatud isik 
põhjustab kellegile teisele tema vahendatud või 
müüdud toote puudusega ja mille suhtes 
kindlustatud isikul on tekkinud hüvitamise 
kohustus. See tähendab, et kui kindlustatud isik on 
süüdi kahju põhjustamises, siis hüvitab tekitatud 
kahju kindlustusandja. 

 Hüvitatakse kindlustatud isiku vahendatud või 

müüdud toote poolt tekitatud kahju ja/või nõude 

tõrjumiseks või käsitlemiseks vajalikud õiguskaitse- 

ja ekspertiisikulud. 

 Kindlustuskaitse laieneb kahjude suhtes, mis on 

seotud kindlustuslepingus kokkulepitud toodetega. 

Näiteks, kui kindlustuslepingus on märgitud 

tootena piimatooted, siis kaetakse ainult see osa 

kahjust, mis on tekkinud vahendatud või müüdud 

piimatoote puuduse tõttu. 

 Tingimuste suhtes on võimalik läbi rääkida, kui 

kindlustusvõtja seda soovib. Erisused märgitakse 

kindlustuslepingus. 

 Kindlustusjuhtum on kindlustusperioodil toimunud 

kahju, mille tagajärjel on kindlustatud isikul 

tekkinud kahju hüvitamise kohustus. 

 Hüvitispiir ja omavastutus märgitakse 

kindlustuslepingus. Hüvitispiir väheneb 

väljamakstud hüvitise ja õiguskaitsekulude võrra. 

 Kindlustuskaitsega ei kaeta tegevusvastutuse, 

tööandjavastutuse või erialase vastutusega 

seotud riske. 

 Kindlustuskaitsega ei kaeta kahju, mis ei ole 

põhjustatud kindlustuslepingus fikseeritud toote 

puudusest. Alati peab veenduma, et 

kindlustuslepingus märgitud toodete loetelu on 

korrektne ja ammendav. 

 Kindlustuskaitse ei laiene kahju suhtes, millest oldi 

teadlik enne kindlustuslepingu sõlmimist. 

 
  

 Millised on kindlustuskaitse piirangud? 

! Loetelu hüvitamisele mittekuuluvast kahjust ja 

välistustest on toodud kindlustustingimustes, mille 

kohaselt ei hüvitata näiteks: 

! tahtlikult tekitatud kahjud; 

! mittevaralise kahjuga seotud nõuded (näiteks 

valu ja kannatused); 

! vääramatu jõu tõttu tekkinud nõuded (näiteks 

loodusõnnetus); 

! kindlustatud isikule mõistetud trahve, 

intresse, viiviseid ning muid kahjule 

lisanduvaid karistusi; 

! lepingutasu tagastamise nõuet ja kulu, mida 

kindlustatud isikul tuleb kanda selleks, et 

nõuetevastane toode asendada või tagasi 

kutsuda. 

 

 Kus kindlustus kehtib? 

 Tegevuse vastutuskindlustuse kehtib kindlustuslepingus kokkulepitud kohas. Kui kindlustuslepingus ei ole kindlustuskohta 

märgitud, on kindlustuskoht Eesti Vabariik. 

 

 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. See on näiteks ettevõtte tegevusala, käive ja info varasemate kahjude 
kohta või sündmuste kohta, mis võivad kujuneda nõudeks. 

 Kui esitatud andmed muutuvad peale kindlustuslepingu sõlmimist, siis tuleb sellest kindlustusandjat teavitada. 

 Kindlustusvõtja põhikohustus on tasuda kindlustusmakse. 

 Kindlustuslepingu kehtivuse ajal tuleb mõistlikult käituda, et kindlustusjuhtumit ära hoida. 

 Kui kindlustusjuhtum on toimunud, siis tuleb sellest kindlustusandjat viivitamata teavitada. Samuti tuleb teha mõistlikke toiminguid 
kahju suurenemise vältimiseks. 



 

 

 Millal ja kuidas pean tasuma kindlustusmakse? 

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

 

 Millal kindlustuskaitse algab ja lõppeb? 

Kindlustuskaitse algab ja lõppeb poliisil märgitud tähtajal. 

Kindlustuskaitse võib lõppeda ka enne poliisil märgitud tähtaega, kui kindlustusleping lõppeb või lõpetatakse enne seda. Näiteks võib 

kindlustusandja lepingu lõpetada, kui kindlustusmakse jääb tasumata.  

 

 Kuidas saan kindlustuslepingu lõpetada? 

Kindlustusvõtja ei saa kindlustuslepingut enne tähtaega lõpetada. 

Kindlustuslepingu saab enne tähtaega lõpetada vaid poolte kokkuleppel erakorralistel asjaoludel. Näiteks, kui kindlustatud ettevõte 

lõpetab oma tegevuse. 

Lepingu lõpetamiseks tuleb esitada sooviavaldus kindlustusandjale. 

 


