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1.

REISIKINDLUSTUSE VASTUTUSKINDLUSTUSE
KINDLUSTUSJUHTUM

1.1

Kindlustatu poolt kolmandale isikule õigusvastase
tegevuse käigus lepinguvälise kahju tekitamine, mille
tagajärjel on kindlustatul seadusest tulenev kahju
hüvitamise kohustus. Kindlustatu õigusvastane tegu peab
olema toimunud reisikindlustuse lepingus määratletud
territooriumil kindlustusperioodi jooksul.

4.

KINDLUSTATU TEGEVUS KAHJUJUHTUMI
KORRAL

4.1

Kindlustatu peab viivitamatult teatama tema vastu
esitatud nõudest (sh kohtu- või kohtueelse menetluse
algatamine) või muudest asjaoludest ja sündmustest,
millest võib tuleneda nõue kindlustatu vastu.
Kindlustatu peab edastama tema vastu esitatud
kahjunõude ja muud juhtumi asjaolusid tõendavad
dokumendid (nt politsei või meditsiiniabi tõend, vara
maksumuse kviitungid, tunnistajate ütlused vms).
Kui kindlustatu vastutus on ebaselge, ei tohi kindlustatu
anda võlatunnistusi ega sõlmida kokkuleppeid kahju
hüvitamiseks ilma kindlustusandja nõusolekuta. Kui
kindlustatu annab võlatunnistuse või teostab kahju
hüvitamise osaliselt või täielikult, puudub kindlustusandjal
kahju hüvitamise kohustus, kui kindlustusandja hinnangul
ei ole kahju põhjustamine või kahjusumma suurus
tõendatud.

4.2

4.3

5.
Kolmandaks isikuks loetakse isikut, kes ei ole kindlustatu
reisikaaslane või pereliige (s.o abikaasa, elukaaslane, laps,
lapselaps, vanem, vanavanem) ning kelle vara või tervis on
saanud kindlustatu käitumise tagajärjel kahjustada.

2.

REISIKINDLUSTUSE VASTUTUSKINDLUSTUSE
ALUSEL HÜVITATAVAD NÕUDED

2.1

Ravikulu – kannatanu raviasutusse toimetamise, ravimise
ja ravimite soetamise põhjendatud kulu.

2.2

Matusekulu – surmast tulenev põhjendatud matusekulu
(v.a peielaud) kuni 3 000 eurot.

2.3

Varaline kahju – kahjustunud eseme mõistlik ja
põhjendatud remondikulu, vara hävimise korral vara
väärtus vahetult enne kahjujuhtumi toimumist.

2.4

Õigusabikulu – kohtuotsusega kindlustatult väljamõistetud
kohtukulu ja/või kindlustatud isiku poolt kantud, eelnevalt
kindlustusandjaga kooskõlastatud õigusabikulu vastutuse
olemasolu, kahju suuruse ja juhtumi asjaolude
kindlakstegemiseks. Õigusabikulu hüvitatakse summas
kuni 10% kahju suurusest, kuid mitte rohkem kui 3 000
eurot.

3.

HÜVITIS JA SELLE TASUMISE KORD

3.1

Hüvitis on rahasumma, mis tasutakse kindlustusandja
poolt kahju või õigusabikulude hüvitamiseks.

3.2

Hüvitist vähendatakse omavastutuse suuruse võrra.
Omavastutuse suurus märgitakse poliisile.

3.3

Hüvitise
ülempiiriks
on
vastutuskindlustuse
kindlustussumma. Kindlustussumma märgitakse poliisile.

3.4

Hüvitis makstakse viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14
päeva pärast kohtulahendi jõustumist või kindlustusandja
poolt nõude tõendatuks lugemist.

3.5

Hüvitis kantakse kindlustatu arvelduskontole pangas.

REISIKINDLUSTUSE VASTUTUSKINDLUSTUSE
VÄLISTUSED

Kindlustusjuhtumiks ei ole ja hüvitamisele ei kuulu:
5.1 kindlustatu tahtlusest, raskest hooletusest, ebaausast
käitumisest, kuriteo tahtlikust toimepanemisest (sh
kaklusest) tulenev nõue;
5.2 kindlustatu poolt alkoholi- või narkootilises joobes toime
pandud sündmusest tulenev nõue;
5.3 kindlustatu ja tema reisikaaslaste või pereliikmete vaheline
nõue;
5.4 kindlustatule
enne
kindlustuslepingu
sõlmimist
teadaolevast asjaolust või juba toimunud sündmusest
tulenev nõue;
5.5 kindlustatule kuuluvast või tema valduses olevast maismaa, vee-, või õhusõiduki kasutamisest tulenev nõue;
5.6 kindlustatule kui ehitise või korteri omanikule esitatud
nõue;
5.7 kindlustatule kuuluvate või tema hoole all olevate loomade
tegevusest tulenev nõue;
5.8 mittevaralise kahju, sh valuraha, nõue;
5.9 saamata jäänud tulu nõue;
5.10 alusetust rikastumisest tulenev nõue;
5.11 lepingust tulenev kahjunõue (sh garantiinõue);
5.12 kindlustatu majandustegevusest tuleneva vastutuse nõue;
5.13 kindlustatule mõistetud seadusejärgse trahvi (sh liiklus- ja
parkimistrahvi, avaliku korra rikkumisega seotud trahvi),
viiviste, intresside nõue;
5.14 vääramatust jõust tulenev nõue;
5.15 nõue, mis kuulub hüvitamisele muu kahjukindlustuse
lepingu alusel;
5.16 nõue, mis on esitatud rohkem kui 90 päeva pärast
sündmuse, millest kindlustatu vastutus tuleneb, toimumist;
5.17 õhu, maapinna või vee saastamisest/reostamisest
põhjustatud nõue.
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