AUDIITORITE JA RAAMATUPIDAJATE
ERIALASE TSIVIILVASTUTUSE KINDLUSTUS
KINDLUSTUSTEENUSE TEABEDOKUMENT
Salva Kindlustuse AS

Teabedokumendis on audiitorite ja raamatupidajate erialase tsiviilvastutuse kindlustuse üldine ülevaade. See ei kajasta Teie kindlustushuvist ja nõudmistest lähtuvaid kindlustuslepingu
tingimusi. Lepingu tingimused on muudes dokumentides, näiteks pakkumuses, kindlustustingimustes ja poliisil.
MIS LIIKI KINDLUSTUSEGA ON TEGEMIST?
Tegemist on vabatahtliku vastutuskindlustusega, mis on mõeldud audiitori või raamatupidaja kutsealase tegevusega kaasneva tsiviilvastutuse kindlustamiseks.

MIDA KINDLUSTATAKSE?

MIDA EI KINDLUSTATA?

Kindlustatud on:
audiitori või raamatupidaja vastutus, mis tuleneb erialase kohustuse
rikkumisest eksimuse või hooletuse tagajärjel;
vastutuse väljaselgitamiseks kantud õigusabikulud.

Kindlustatud ei ole:
vead, eksimused, hooletus, mis on seotud audiitori või raamatupidaja
osutatud teenustega, mis ei kuulu tema erialaste teenuste hulka vastavalt
seadustele, ametijuhistele ja eetilistele põhimõtetele;
soovitused või nõuanded rahalises, kinnisvara puudutavas või ärilises
küsimuses v.a maksuküsimused;
vastutus, mis tuleneb kindlustatu tegutsemisest ettevõtte, klubi,
assotsiatsiooni, liidu juhatuse või järelvalveorgani esimehena või liikmena;
suuline või kirjalik laimamine või teotamine;
kindlustatu hooletus, tehtud viga või tegematajätmine kindlustuslepingu
sõlmimisel, selle hoidmisel või jätkamisel;
kindlustatu maksejõuetus või pankrot;
tegematajätmine raamatupidamisteenuse osutamisel või aruandmisel
olemasoleva ja saadud raha eest;
ükskõik milline dokumentide kaotsiminek;
kindlustatu tahtlikud, ebaausad, pahatahtlikud, kuritegelikud või
ebaseaduslikud teod;
kohustus, mille kindlustatu on endale võtnud lepingu või mõne
kokkuleppega, v.a kui selline kohustus oleks kindlustatul lasunud ka lepingu
või kokkuleppe puudumisel.

Kindlustussumma on märgitud poliisil.

KAS KINDLUSTUSKAITSEL ON PIIRANGUID?
Hüvitamisele ei kuulu:
trahvid, karistus- või hoiatustasud või muud kulud,
mis lisanduvad tegelikule kahjutasule;
nõuded, mille on esitanud kindlustatu lähedased isikud
või isikud, mida kindlustatu omab ja/või kontrollib.

KUS MA OLEN KINDLUSTATUD?
Kindlustuse kehtivuse territoorium on märgitud kindlustuspoliisil.
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MILLISED ON MINU KOHUSTUSED?
Teie kohustus on:
tasuda kindlustusmakse;
teatada kindlustusandjale kindlustuslepingu sõlmimisel kõigist talle teada olevatest olulistest asjaoludest, millel võib olla mõju kindlustusandja otsusele leping sõlmida;
teha kõik endast olenev kindlustusjuhtumi ärahoidmiseks, mitte suurendada kindlustusriski võimalikkust;
teatada kindlustusandjale mistahes vormis esitatud nõudest või asjaoludest, mille tagajärjeks võib olla nõude esitamine ning lisada sellele asjakohane dokumentatsioon;
mitte tunnistada ilma kindlustusandja nõusolekuta mistahes vormis kindlustusvõtja vastu esitatud nõudeid ega sõlmida kokkuleppeid;
tagastada kohtulahendiga kindlustusvõtja kasuks välja mõistetud ja kindlustusvõtjale laekunud õigusabikulud, mille on eelnevalt tasunud kindlustusandja.

MILLAL JA KUIDAS MA MAKSAN?
Kindlustusmakse suurus ja tasumise tähtaeg on poliisil. Tavaliselt tasutakse makse pangaülekandega arve alusel.
Kui leping loetakse sõlmituks makse tasumisest, siis pakkumuses on märgitud aeg, mille jooksul tuleb makse tasuda.

MILLAL KINDLUSTUSKAITSE ALGAB JA LÕPPEB?
Kindlustuskaitse algab kindlustusperioodi alguskuupäeval. Kindlustuskaitse lõpeb kindlustusperioodi möödumisel.
Kindlustuskaitse võib lõppeda enne poliisil märgitud kindlustusperioodi lõppu. Näiteks võib kindlustusandja lepingu lõpetada, kui kindlustusmakse on tasumata.

KUIDAS SAAN KINDLUSTUSLEPINGU LÕPETADA?
Lepingu lõpetamiseks tuleb esitada sooviavaldus kindlustusandjale. Tavaliselt saab lepingu ennetähtaegselt lõpetada vaid kindlustusvõtja ja kindlustusandja kokkuleppel.
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