JURISTIDE VABATAHTLIK
VASTUTUSKINDLUSTUS
KINDLUSTUSTEENUSE TEABEDOKUMENT
Salva Kindlustuse AS

Teabedokumendis on juristide vabatahtliku vastutuskindlustuse 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 juristi poolt õigusteenuse osutamisega kaasneva tsiviilvastutuse kindlustamiseks. Juristide vabatahtlik
vastutuskindlustus ei paku kindlustuskatet advokaatide kohustusliku kutsekindlustuse ulatuses. Juristide vabatahtliku vastutuskindluste leping võidakse sõlmida täiendava
kindlustuslepinguna advokaatide kutsekindlustuse lepingule või isikute suhtes, kes osutavad õigusteenust, olemata advokatuuri liikmed.

MIDA KINDLUSTATAKSE?

MIDA EI KINDLUSTATA?

Kindlustatud on:
advokaadibüroo pidaja, vandeadvokaadi, vandeadvokaadi abi, õigusbüroo
või õigusharidust omava isiku, kes ei ole Eesti Advokatuuri liige,
tsiviilvastutus kolmandate isikute ees, mille tekkimise aluseks on tema
süüline tegu õigusteenuse osutamisel;
vastutuse väljaselgitamiseks kantud õigusabikulud.

Kindlustatud ei ole:
kindlustatu poolt kahu põhjustamine tegevusega, mis ei ole otseselt
käsitletav õigusteenuse osutamisena (näiteks klientide mistahes
finantsnõustamine, vara vastuvõtmine investeerimise eesmärgil vms);
kindlustatud isiku poolt kahju põhjustamine ettevõtte juhtimises
osalemisega või tema kuulumisega avalik-õigusliku juriidilise
isiku sh valitsusasutuse koosseisu.

Kindlustusjuhtum on õigusteenuse osutamisel hooletusest või raskest
hooletusest tulenev kohustuse rikkumine, mille tagajärjel tekib kahju
hüvitamise kohustus.
Õigusteenuseks on isiku esindamine või kaitsmine kohtus, kohtueelses
menetluses või mujal ning isikule dokumendi koostamine ja tema huvides
muu õigustoimingu tegemine
Kindlustussumma on märgitud poliisil. Õigusabikulude kindlustussumma
sisaldub poliisil märgitud kindlustussummas.

Hüvitamisele ei kuulu:
nõuded, mis on põhjustatud kindlustatu tahtlikust teost või tegevusetusest
või alusetust rikastumisest;
väljaspool kindlustusperioodi toimunud sündmusest tulenevad nõuded;
nõuded, mis põhinevad sündmusel, millest kindlustusvõtja oli või oleks
pidanud olema teadlik enne kindlustuslepingu sõlmimist ja millest ta ei
teatanud kindlustusandjale enne lepingu sõlmimist;
kindlustatud isiku lähedaste isikute või isikute, mida kindlustatu omab,
esitatud nõuded;
nõuded, mis tulenevad välisriikide õiguse ekslikust tõlgendamisest
nõuded, mis tulenevad dokumentide kaotsiminekust;
nõuded, mis on seotud kehavigastuse tekitamise või surma põhjustamisega;
aegunud nõuded;
lepingust tulenevad täiendavate kohustuste nõuded
(sh leppetrahvid ja viivised, mis ületavad seadusest tulenevat viiviste määra);
nõuded, mis kuuluvad või kuuluksid hüvitamisele kohustusliku
kindlustuslepingu alusel v.a kohustusliku kutsekindlustuse lepingu
alusel juhul ja ulatuses kui nõue ja õigusabikulud ületavad kohustusliku
kutsekindlustuse lepingu kindlustussummat;
nõuded, mille aluseks oleva teo tegemisel on kindlustatu olnud alkoholi või
muus joobeseisundis.

KAS KINDLUSTUSKAITSEL ON PIIRANGUID?
Õigusabikulude hüvitamisel arvestatakse hüvitisest maha kindlustuslepingusse märgitud omavastutuse osa. Kindlustusandja tasub õigusabikulud
osas, mis ületab kindlustuslepingusse märgitud omavastutuse.
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Juhul, kui kindlustusandja maksab seoses esitatud nõudega välja kogu
kindlustussumma, jäävad õigusabikulud kindlustusvõtja kanda.
Kindlustusandjal on õigus esitada väljamakstud kindlustushüvitisega
seoses tagasinõue kui kindlustusvõtja tunnistab vaatamata kindlustusandja
vastuväidetele nõuet või jätab esitamata aegumise vastuväite ning seetõttu
on kindlustusandjal tekkinud hüvitise väljamaksmise kohustus.

KUS MA OLEN KINDLUSTATUD?
Kindlustus kehtib sõltumata õigusteenuse osutamise kohast.

MILLISED ON MINU KOHUSTUSED?
Teie kohustus on:
tasuda kindlustusmakse;
teatada kindlustusandjale kindlustuslepingu sõlmimisel kõigist talle teada olevatest olulistest asjaoludest, millel võib mõju olla kindlustusandja otsusele leping sõlmida;
teha kõik endast oleneva 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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