
Ettevõtte kindlustus 

Kindlustustoote teabedokument 

AB „Lietuvas Draudimas“ Eesti filiaal 

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

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

Mis liiki kindlustusega on tegemist? 

Ettevõtte kindlustus on ettevõtluses kasutatava vara kindlustamiseks. Ettevõtte kindlustus koosneb varakindlustusest, äritegevuse katkemise 

kindlustusest, elektrooniliste seadmete kindlustusest ja vastutuskindlustusest. Äritegevuse katkemise kindlustust, elektrooniliste seadmete kindlustust 

ja vastutuskindlustust saab sõlmida ainult koos varakindlustusega. 

 

 Mida kindlustatakse?  
 

Mida ei kindlustata? 

 Varakindlustuse puhul võib kindlustatud ese olla ehitis 

(so hoone, hoone, osa, rajatis või siseviimistlus), 

inventar ja seadmed ning kaup. 

 Varakindlustuse kindlustusjuhtumiks võib olla tulekahju, 

veeavarii, murdvargus, vandalism, torm, üleujutus, 

kogurisk, reklaamrajatise purunemine. 

 

Elektrooniliste seadmete kindlustuse puhul võib kindlustatud 

esemeks olla kontori- ja arvutitehnika, audio- ja 

videotehnika, köögitehnika ja sellise seadme häreteta töö 

tagamiseks kasutatav abiseade (sh ventilastiooniseade, UPS). 

Elektrooniliste seadmete kindlustuse kindlustusjuhtumiks 

võib olla lühis, üle- ja alapinge või induktsioon, sisemine rike, 

operaatori hooletus seadme käsitlemisel, seadme 

ebakvaliteetne valmistusmaterjal, tehnoloogiline viga või 

installeerimise viga, lekkiv vedelik või gaas ning sellest 

tingitud niiskus. 

 

Äritegevuse katkemise kindlustuse puhul võib kindlustatud 

esemeks olla ärikasum ja püsikulud ning äritegevuse 

katkemise tagajärjel tekkinud kahju piiramiseks tehtavad 

majanduslikult põhjendatud lisakulud või renditulu. 

Äritegevuse katkemise kindlustusjuhtum on kokkulepitud 

äritegevuse katkemine varakindlustuse kindlustusjuhtumi 

tagajärjel. 

 

Vastutuskindlustuse puhul on kindlustatud esemeks hoone 

omamisest või valdamisest tulenevad varalised kohustused. 

Vastutuskindlustuse kindlustusjuhtum on kahju tekkimine, 

mis on  põhjuslikus seoses kindlustuslepingus fikseeritud 

aadressil asuva kinnistu, ehitise või rajatise omamise või 

valdamisega.  

Samuti hüvitatakse kulu vajalikule õigusabile. 

 

 Kindlustussumma on märgitud poliisil. 

 Kindlustushüvitise väljamaksmisel varakindlustuse 

kindlustussumma (hüvitispiir) ei vähene, kuna see 

taastub automaatselt. Vastutuskindlustuse hüvitispiir 

väheneb kindlustuslepingu alusel väljamakstud hüvitise 

ja õigusabikulude võrra. Poolte kokkuleppel võib 

hüvitispiiri taastada. Hüvitispiiri taastamise eest võib 

PZU küsida lisatasu. 

 

 

Kindlustatud ese ei ole: 

 Varakindlustuse puhul näiteks: sularaha, 

väärtpaberid, võlakirjad, dokumendid, plaanid, 

joonised, arhiivid, infotöötlussüsteemis ja 

andmekandjal sisalduv teave, registreerimisele 

kuuluvad mootorsõidukid, õhu-ja veesõidukid, 

dokid, poid, allmaatöömasinad, relvad, laskemoon, 

lõhkeaine, mudelid, näituse eksponaadid, antiikse 

või kunstilise väärtusega esemed, väärismetallist ja 

–materjalist esemed, elusolendid, taimed. 

Kindlustatud rajatiseks ei loeta näiteks vesiehitisi 

ega sadamarajatisi (nt paadisild, muul, kai jms), 

tuulegeneraatoreid koos mastidega, 

päikesepaneele (hoonele kohtpüsivalt paigaldatud 

päikesepaneelid on kindlustatud koos hoonega), 

kindlustuskoha territooriumil asuvaid 

parkimisplatse, sõidu- ja kõnniteid, basseine, tiike. 

 Äritegevuse katkemise puhul näiteks: tooraine, 

pooltoodete, abivahendite ja kauba hankimise 

kulud; riiklikud ja kohalikud maksud; käibest 

sõltuvad kindlustusmaksed, litsentsitasud. 

 Elektrooniliste seadmete puhul näiteks: 

arvutitehnika, mis on tootmisprotsessi ja/või selles 

kasutatava  tootmisliini lahutamatuks osaks;  

seade, mille vanus ületab poliisi väljastamise hetkel 

viit aastat. 

 Vastutuskindlustuse puhul näiteks juhtum, kui 

kahju põhjustanud sündmus ei ole toimunud ja 

tagajärg saabunud kindlustusperioodi jooksul. 
  

 Kas kindlustuskaitsel on piiranguid? 

! Hüvitamisele ei kuulu kahju, mille otseseks või kaudseks 

põhjuseks on näiteks 

! sõjategevus, terrorismiakt, rahvarahutus, streik,  

erakorraline seisukord, sundvõõrandamine, 

konfiskeerimine või muu samalaadne sündmus; 

! lõhkamis- või kaevandustööd; 

! küberkuritegevus või tarkvara viga; 

! kindlustusvõtja või temaga võrdsustatud isiku 

raske hooletuse või tahtluse tõttu tekkinud kahju; 

! kahju, mille põhjuseks on kindlustusvõtja või 

temaga võrdsustatud isiku tegevus alkoholijoobes, 

narkootikumide või muude psühhotroopsete 

ainete mõju all; 



varakindlustuse puhul: 

! projekteerimisviga või projekti puudumine, kui 
projekt oli vastavalt õigusaktidele kohustuslik; 

! päikesepaneelide ja nende tööks vajalike osade 
paigaldamisel standardi mittejärgimine, ebaõige 
materjal ja/või ebakvaliteetne töö; 

! kindlustatud eseme mittesihtotstarbelisest 

kasutamisest tekkinud kahju 

äritegevuse katkemise kindlustuse puhul: 

! kahju, mille põhjuseks on asjaolu, et osa 

äritegevuse taastamiseks kulunud ajast on 

kasutatud selliste parenduste, laienduste  või 

muudatuste tegemiseks (muuhulgas ametiisikute 

nõudel), mida varakindlustuse üldtingimuste 

kohaselt ei hüvitata; 

 

vastutuskindlustuse puhul: 

! kahju, mis on tekkinud hoone, rajatise või nende 

osade silmnähtavalt või teadaolevalt kehvast 

seisundist või hoolsuskohustuste eiramisest sh 

esmaste kahju ärahoidmise meetmete mitte 

rakendamisest puuduse avastamisel 

 

Täielik loetelu hüvitamisele mittekuuluvast kahjust on 

toodud kindlustustingimustes. 

 

 Kus ma olen kindlustatud? 

 Kindlustus kehtib kindlustuspoliisil märgitud aadressil 

 

 Millised 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 kindlustusriski hindamisel. 

— 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 kahju põhjustaja või kahjustatud isiku kindlustusandjat viivitamata teavitada. 

Samuti tuleb teha mõistlikke toiminguid kahju suurenemise vältimiseks.  

— Ammendav loetelu kindlustusvõtja kohustustest on toodud kindlustustingimustes. 

 

 Millal ja kuidas ma maksan? 

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

 

 Millal kindlustuskaitse algab ja lõppeb? 

Kindlustuskaitse algab kindlustusperioodi alguskuupäeval. Kindlustuskaitse lõpeb 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 ennetähtaegselt lõpetada vaid kindlustusvõtja ja kindlustusandja kokkuleppel erakorralistel asjaoludel. Näiteks, 

kui kindlustatud ettevõte lõpetab oma tegevuse. 

Lepingu lõpetamiseks tuleb esitada vastav sooviavaldus kindlustusandjale. 

 


