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SALVA KINDLUSTUSE AS
FINANTSRISKIDE KINDLUSTUSE ÜLDTINGIMUSED
(FRÜT-98)
I

ÜLDSÄTTED

1

Kindlustusandja

9

Kindlustusrisk e. kindlustatav risk
Kindlustusrisk on lepingus loetletud kahjujuhtumi(te)
toimumise oht, mille tagajärgede vastu kindlustatakse.

Kindlustusandja on Salva Kindlustuse AS.
10 Üldised välistused
2

Kindlustuslepingu alusel ei hüvitata kahju, mis on otseselt või
kaudselt põhjustatud

Kindlustusvõtja
Kindlustusvõtjaks on füüsiline või juriidiline isik, kes sõlmib
kindlustusandjaga kindlustuslepingu ja kellel
kindlustuslepingu järgi lasub kindlustusmaksete tasumise
kohustus.

3

tuumakahjustustest, radioaktiivsest kiirgusest, keskkonna
saastumisest,
maavärisemisest, sundvõõrandamisest, streigist, terrorismist,
seaduse alusel välja
kuulutatud erakorralisest seisukorrast, sõjaseisukorrast või
eriolukorrast, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

Kindlustatu
Kindlustatu on kindlustusvõtja või kolmas isik, kelle huvides
on sõlmitud kindlustusleping ning kellele kindlustusjuhtumi
saabumise korral makstakse väljakindlustushüvitis vastavalt
käesolevatele üldtingimustele ja kindlustuslepingu
võimalikele eritingimustele.
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11 Kindlustusväärtus
Kindlustusväärtus on kindlustatava vara ja/või -kohustuse
ja/või -kulu ja/või saamata jäänud tulu eeldatav maksumus,
mis määratakse kindlaks kindlustuslepingu sõlmimise
momendil kindlustusandja ja kindlustusvõtja vahelise
kokkuleppe alusel.

Soodustatud isik
Soodustatud isik on kolmas isik, kellele makstakse
kindlustusjuhtumi korral välja kindlustushüvitis, kui poliisil
on nii ette nähtud.
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12 Kindlustutussumma
Kindlustussumma on rahasumma, mis on kindlustusjuhtumi
korral hüvitamise piirmääraks. Kindlustusjuhtumi korral
väheneb kindlustussumma hüvitise võrra.

Kindlustuse objekt
Kindlustusobjektiks on kindlustuslepingus määratletud
finantsrisk, milleks võib olla kindlustatavate varade ja /või
kohutuste väärtuse muutus ja/või finantskulu ja/ või saamata
jäänud tulu, mis on põhjustatud kindlustuslepingus
määratletud sündmus(t)est.
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Kindlustussumma suurendamiseks sõlmitakse lisaleping ja
tasutakse täiendav kindlustusmakse.
13 Kindlustusmakse
Kindlustusmakse on rahasumma, mille kindlustusvõtja tasub
kindlustusandjale vastutuse võtmise eest kindlustusperioodil
ühekordse või perioodiliste osamaksetena lepingus
kokkulepitud tähtajaks, ettenähtud suuruses ja korras.

Kindlustusleping

6.1 Kindlustusleping (edaspidi "leping") on Kindlustusandja ja
Kindlustusvõtja vaheline kirjalik kokkulepe, mille kohaselt
Kindlustusvõtja kohustub tasuma kindlustuspoliisil ette
nähtud kindlustusmakseid ja Kindlustusandja kohustub
kindlustusjuhtumi saabumisel Kindlustatule välja maksma
kindlustushüvitise kindlustuslepingus ette nähtud
tingimustel.

14 Kindlustusperiood

6.2 Kindlustusleping koosneb käesolevatest kindlustuslepingu
üldtingimustest, kindlustusvõtja avaldusest,
kindlustuslepingu sõlmimist tõendavast kindlustuspoliisist
ning kindlustuslepingu lisadest.

15 Kindlustusjuhtum

Kindlustusperiood on lepingus fikseeritud ajavahemik, mille
jooksul toimunud kindlustusjuhtumite suhtes on
kindlustusandjal kohustus hüvitada kindlustusvõtjale
tekkinud kahju.

Kindlustusjuhtum on lepingus määratletud sündmus, seisund
või tegu, mille tagajärjel tekib kindlustatul kindlustushüvitise
saamise õigus ja kindlustusandjal selle väljamaksmise
kohustus.

6.3 Kindlustuspoliis (edaspidi "poliis") on lepingu sõlmimist
tõendav dokument.
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16 Kindlustushüvitis

Tingimuste kohaldamine

Kindlustushüvitis on rahasumma, mida kindlustusandja on
kohustatud käesolevate tingimustega ja kindlustuslepingu
võimalike eritingimustega kehtestatud korras maksma
kindlustatule kindlustusjuhtumi saabumisel tekkinud kahju
hüvitamiseks.

7.1 Kindlustuslepingus kohaldatakse käesolevaid üldtingimusi ja
konkreetse lepinguga sätestatud tingimusi.
7.2 Vastuolude korral üldtingimuste ja lepingutingimuste sätetes
on ülimuslikud lepingus sätestatud tingimused.
8

Omavastutus
Omavastutus on lepinguga määratud osa kahjust, mis jääb
kindlustusjuhtumi korral kindlustusvõtja kanda.
-1-

SALVA KINDLUSTUSE AS FRÜT-98
Kinnitatud Salva Kindlustuse AS
juhatuse koosoleku protokolliga
nr.981009 "09" oktoober 1998a.

II

aluseks olla hüvitusnõudele, on kindlustusvõtja kohustatud
sellest teatama viivitamatult kindlustusandjale.

KINDLUSTUSLEPINGU SÕLMIMINE JA MUUTMINE.
ERITINGIMUSED

25 Kindlustusandja kohustused kindlustusjuhtumi toimumisel:
25.1 Kahjujuhtumi toimumisel on kindlustusandja kohustatud
tutvustama kindlustusvõtjale kahjujuhtumi lahendamise ja
võimaliku kindlustushüvitise väljamaksmise korda;

17 Kindlustuslepingu sõlmimine
17.1 Kindlustusleping sõlmitakse kindlustusvõtja kirjaliku
avalduse ja/või riski hindamise küsimustiku ja/või muu
vajaliku dokumentatsiooni alusel.

25.2 Kahju hüvitatakse kindlustusandja poolt 30 (kolmekümne)
päeva jooksul (juhul kui ei ole kokku lepitud teisiti) pärast
seda, kui kindlustusvõtja hüvitise saamise õigus on
käesolevate tingimuste ja kindlustuslepingu võimalike
eritingimuste kohaselt tõendatud ja vastav kahjujuhtum on
kindlustusandja poolt tunnistatud kindlustusjuhtumiks.

17.2 Riskihindamise küsimustiku täitmisel juhindub
kindlustusandja esindaja kindlustusvõtja poolt esitatud
andmetest.
17.3 Lepingu lisad, ka kindlustusperioodil sõlmitavad, kirjutatakse
alla kindlustusandja ja kindlustusvõtja poolt.
17.4 Kindlustusleping jõustub kindlustusmakse täieliku tasumise
momendist, kui lepingus ei ole ette nähtud tasumist
osamaksete kaupa või hilisemat maksmise tähtpäeva.

V

18 Kindlustusvõtja õigused ja kohustused lepingu sõlmimisel

26 Kindlustuslepingu lõppemine

KINDLUSTUSLEPINGU LÕPPEMINE, PEATAMINE VÕI
LÕPETAMINE

Kindlustusleping lõpeb:

Kindlustusvõtjal on õigus enne lepingu sõlmimist tutvuda
kindlustus-tingimustega ja küsida kindlustusandja esindajalt
selgitusi.

26.1 kindlustusperioodi möödumisega;
26.2 kogu kindlustussumma väljamaksmisega;
26.3 või muudel konkreetses lepingus nimetatud tingimustel.

19 Kindlustusandja õigused ja kohustused lepingu sõlmimisel
19.1 Kindlustusandjal on õigus keelduda lepingu sõlmimisest
ilma põhjust avaldamata.

27 Kindlustuslepingu peatamine ehk kindlustusandja vastutuse
katkemine kindlustusperioodil

19.2 Kindlustusandja on kohustatud võimaldama
kindlustusvõtjal tutvuda kindlustustingimustega.

Kindlustusandjal on õigus leping peatada, kui selgub, et
kindlustusvõtja ei ole tasunud ettenähtud tähtpäevaks
kindlustusmakset. Kindlustusandjal puudub kahju hüvitamise
kohustus lepingu peatamisest kuni kindlustusmakse
tasumisele järgneva päevani.

19.3 Kindlustusandja kohustub saladuses pidama kõiki lepinguga
seonduvaid ja lepingu sõlmimise käigus kindlustusvõtja või
kolmandate isikute kohta teatavaks saanud andmeid,välja
arvatud juhtumid, kui nimetatud andmete mitteavaldamine
on vastuolus seadusandlusega.

28 Kindlustuslepingu lõpetamine
28.1 Mõlemal lepingupoolel on õigus kindlustusleping lõpetada,
olles täitnud oma lepingulised kohustused.

20 Lepingu muutmine
Lepingu muutmine toimub poolte kokkuleppel
kindlustusvõtja kirjaliku avalduse alusel.

28.2 Leping lõpetatakse kindlustusvõtja avalduse saabumisel
kindlustusandjale.

Kindlustusandja poolt aktsepteeritud muudatused
fikseeritakse kirjalikult lepingu lisana.

Lepingu ennetähtaegsel lõpetamisel tagastab kindlustusandja
kindlustusvõtjale lepingu lõppemise päevast kuni
kindlustusperioodi lõpuni jäävate täiskuude eest saadud
kindlustusmakse tingimusel, et selle lepingu järgi ei ole
makstud kindlustushüvitist ega esitatud väljamaksmisele
kuuluvat hüvitusnõuet. Tagastatavast kindlustusmaksest
arvatakse maha asjaajamiskuludena 24% kindlustusmaksest,
kui ei ole kokku lepitud teisiti.

Lepingu lisa sõlmimisel arvutatakse vajadusel täiendav
kindlustusmakse lepingu lisa sõlmimise hetkest kuni
kindlustusperioodi lõpuni.
21 Eritingimused
Kindlustuslepingu võib sõlmida pooltevahelisel kokkuleppel
käesolevates üldtingimustes loetlemata asjaoludel.

28.3 Kindlustusandjal on õigus lõpetada leping, kui
kindlustusvõtja on andnud lepingu sõlmimisel ebaõigeid või
puudulikke andmeid kindlustatavaid riske mõjutavate
tegurite kohta või on jätnud kindlustusperioodi jooksul
teatamata riski olulisest suurenemisest. Oluliseks loetakse
informatsiooni, mille suhtes kindlustusandja on tundnud huvi
kindlustuslepingu juurde kuuluvas avalduses ja/või on selle
informatsiooni ära märkinud kindlustuslepingu lisades ja/või
eritingimustes, kui riski suurendava või vähendava faktori.

22 Kindlustuslepingu kirjalik vorm
Kõik avaldused, taotlused, seletused, lepingu lisad ja muud
lepingu dokumendid peavad olema esitatud teisele
lepingupoolele kirjalikult.
III KINDLUSTUSPERIOOD

29 Pärast kindlustusjuhtumit on nii kindlustusandjal kui
kindlustusvõtjal õigus leping lõpetada. Leping lõpeb pärast
sellekohase teate üleandmist kindlustusvõtjale või päevast,
mil kindlustusvõtja avaldus laekus kindlustusandjale.

23 Kindlustusvõtja kohustused kindlustusperioodil
Kindlustusvõtja on kindlustusperioodil kohustatud:
23.1 kinni pidama kindlustuslepingus, käesolevates
üldtingimustes ja muudes kindlustuslepingu osadena
käsitlevates dokumentides kokku lepitud tingimustest;

VI VAIDLUSTE LAHENDAMINE

23.2 teatama viivitamata kindlustusandjale, kui lepingus
fikseeritud andmed muutuvad, osutuvad valedeks või
puudulikeks.

30 Lepingus kokku leppimata asjaolude suhtes juhindutakse
kehtivatest õigusaktidest.
Lepingu osapoolte vahelised vaidlused lahendatakse
läbirääkimiste teel, kokkuleppe mittesaavutamisel aga
Tallinna Linnakohtus.

IV KAHJUJUHTUM
24 Kahjujuhtumi korral, mis tulenevalt kindlustuslepingust võib
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