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2.2.4

õigusbüroo;

2.2.5

õigusharidust omav isik, kes ei ole Eesti Advokatuuri
liige.

3.

KINDLUSTATUD ESE

3.1

Kindlustatud esemeks on kindlustusvõtja tsiviilvastutus
kolmandate isikute ees, mille tekkimise aluseks on tema
süüline tegu (tegevus või tegevusetus) õigusteenuse
osutamisel.

3.2

Vastavalt käesolevatele tingimustele täidab kindlustusandja kindlustusvõtja asemel kohustuse hüvitada otsene
varaline kahju (edaspidi: kahju), mille kindlustusvõtja on
tekitanud kolmandale isikule (kahjustatud isik) oma
kutsetegevusega kindlustusperioodi jooksul toimunud
kindlustusjuhtumi tagajärjel ja kannab kindlustusvõtja
poolt õigusabile tehtud mõistlikud kulud.

Käesolevaid Juristide vabatahtliku vastutuskindlustuse
tingimusi (edaspidi: tingimused) kohaldatakse Salva
Kindlustuse AS-iga sõlmitud kindlustuslepingute suhtes,
kus kindlustatud esemeks on kindlustusvõtja poolt
õigusteenuse osutamisega (tegevus või tegevusetus)
kaasnevast tsiviilvastutusest (edaspidi: vastutus) tulenevad varalised kohustused. Tegemist ei ole advokaatide
kohustusliku kutsekindlustuse lepinguga advokatuuri
seaduse mõttes. Käesolev kindlustusleping võidakse
sõlmida täiendava kindlustuslepinguna advokaatide
kutsekindlustuse lepingule või isikute suhtes, kes
osutavad õigusteenust, olemata advokatuuri liikmed.
Tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad
kindlustuslepingu pooled kehtivatest õigusaktidest.

4.

KINDLUSTUSPERIOOD

4.1

Kindlustusperiood on ajavahemik, mis algab ja lõpeb
kindlustuslepingus märgitud tähtpäeval ning tingimustel.

4.2

Kindlustuslepingu pooled võivad kindlustuslepingu
sõlmimisel kokku leppida tagasiulatuva kindlustuskaitse
ja/või kindlustusjuhtumist teatamise pikendatud
perioodi.

4.3

Kindlustuslepingu tagasiulatuva kindlustuskaitse korral
kehtib kindlustuskaitse ka kindlustuslepingu sõlmimise
eelse sündmuse suhtes tingimusel, et kindlustusvõtja ei
teadnud ega pidanud teadma, et kahjujuhtum on juba
toimunud.

5.

KINDLUSTUSLEPINGU KEHTIVUSPIIRKOND

6.

KINDLUSTUSJUHTUM

6.1

Kindlustusjuhtum
on
kindlustusperioodi
jooksul
toimunud kindlustusvõtja õigusteenuse osutamisega
hooletusest või raskest hooletusest tulenev kohustuse
rikkumine, mille tagajärjel on kindlustusvõtjal tekkinud
kahju hüvitamise kohustus.

6.2

Kindlustusjuhtumiks ei ole kohustuse tahtlik rikkumine
õigusteenuse osutamisel, mille tagajärjel
on
kindlustusvõtjal tekkinud kahju hüvitamise kohustus.

6.3

Kindlustusjuhtumiks ei ole kindlustatud isiku poolt kahju
põhjustamine tegevusega, mis on seotud juriidilise isiku
juhatuse liikmeks, nõukogu liikmeks, prokuristiks või
välismaa äriühingu filiaali juhatajaks olemisega või
ettevõtja esindusõigust omavaks osanikuks olemisega
(ettevõtte juhtimises osalemisega põhjustatav kahju).

6.4

Kindlustusjuhtumiks ei ole kindlustatud isiku poolt kahju
põhjustamine tegevusega, mis on seotud tema kuulumisega avalik-õigusliku juriidilise isiku, sh valitsusasutuse
koosseisu, v.a juhul kui kindlustusvõtja on otseselt töö-

1.

KINDLUSTUSLEPINGU SÕLMIMINE

1.1

Kindlustusandja väljastab kindlustusvõtja poolt edastatud andmete alusel poliisi. Kindlustusleping jõustub
kindlustusmakse või esimese kindlustusmakse laekumisele järgnevast päevast. Juhul kui kindlustusmakse on
tasutud õigeaegselt, algab kindlustuskaitse poliisil märgitud kindlustusperioodi esimesel päeval.

1.2

Kui kindlustusvõtja ei tasu kindlustusmakset, siis loetakse, et kindlustusvõtja ei soovinud kindlustuslepingut
poliisil toodud tingimustel sõlmida ning kindlustuslepingut ei sõlmitud. Nimetatud juhul kindlustuskaitset
ei teki.

2.

KINDLUSTUSVÕTJA JA KINDLUSTATUD ISIK

2.1

Kindlustusvõtja on kindlustusandjaga kindlustuslepingu
sõlminud advokaadibüroo pidaja advokatuuriseaduse
mõistes, kelle advokaadibürooga seotud kindlustusriski
on kindlustatud või õigusteenust osutav muu isik
(õigusbüroo).

2.2

Kindlustatud isik on:

2.2.1

advokaadibüroo pidaja;

2.2.2

vandeadvokaat;
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võtja ning osutab õigusteenust sellele avalik-õiguslikule
juriidilisele isikule.
6.5

6.6

6.7

kindlustussumma, jäävad õigusabikulud kindlustusvõtja
kanda.

Kindlustusjuhtumiks ei ole kindlustatud isiku poolt kahju
põhjustamine mistahes tegevusega, mis ei ole otseselt
käsitletav õigusteenuse osutamisega, isegi kui kindlustatud isik osutab sellist teenust advokaadibüroo või
õigusbüroo ruumides ning on loonud kliendile arusaama,
et tegemist on õigusteenuse osutamisega (näiteks
klientide mistahes finantsnõustamine, kliendilt vara
vastuvõtmine investeerimise eesmärgil vms).

8.

VÄLISTUSED
Kindlustuslepingu alusel ei kuulu hüvitamisele:

Õigusteenus käesolevate tingimuste tähenduses on isiku
esindamine või kaitsmine kohtus, kohtueelses menetluses või mujal ning isikule dokumendi koostamine ja
tema huvides muu õigustoimingu tegemine.
Kindlustusjuhtumiga käesolevate tingimuste mõistes on
tegemist ainult siis, kui samaaegselt esinevad/on
täidetud alljärgnevad tingimused:

8.1

nõuded, mis ei vasta punktis 6.4 sätestatud tingimustele;

8.2

nõuded, mis põhinevad kahju põhjustanud sündmustel,
millest kindlustusvõtja oli teadlik või oleks pidanud
olema teadlik enne kindlustuslepingu sõlmimist ja millest ta ei olnud kindlustusandjale enne kindlustuslepingu
sõlmimist kirjalikult teatanud;

8.3

nõuded, mis on seotud kindlustatud isiku poolt
lepinguga võetud täiendavate kohustustega (sh mistahes
leppetrahvid ja viivised, mis ületavad seadusest
tulenevat viiviste määra);

8.4

nõuded, mis tulenevad dokumentide kaotsiminekust;

6.7.1

kahju on tekkinud kindlustusvõtja tegevusest kindlustatud kutsetegevuse raames;

8.5

nõuded, mis on seotud kehavigastuste tekitamise või
surma põhjustamisega;

6.7.2

nõue on esitatud käesolevate tingimuste punktis 11.5
sätestatud tähtaja jooksul;

8.6

6.7.3

nõude aluseks olnud kindlustusvõtja kohustuse rikkumine toimus kindlusperioodil;

6.7.4

esineb põhjuslik seos kindlustusvõtja kutsetegevuse
raames toimunud süülise teo ja tekkinud kahju vahel;

nõuded, mis kuuluvad või kuuluksid hüvitamisele liikluskindlustuse seaduse alusel, pensioni- või muu sotsiaalkindlustuse alusel või muu kohustusliku kindlustuslepingu alusel, milleks ei ole teine kutsealane tsiviilvastutuskindlustus;

8.7

6.7.5

kindlustusvõtja on kahju põhjustanud hooletuse või
raske hooletuse tõttu ja vastutab kahju tekitamise eest
vastavalt õigusaktidele.

6.8

Ühest ja samast kindlustusvõtja kohustuse rikkumisest
tulenevad kõik nõuded loetakse üheks kindlustusjuhtumiks.

nõuded, mis kuuluvad hüvitamisele kohustusliku kutsekindlustuse lepingu alusel (näiteks Advokaatide kutsekindlustus), v.a juhul ja ulatuses, kui rahuldamisele
kuuluv nõue ja õigusabikulud ületavad kohustusliku
kutsekindlustuse lepingusse märgitud kindlustussummat, sõltumata asjaolust, millise kindlustusteenuse
osutajaga on kohustuslik kutsekindlustuse leping
sõlmitud;

7.

ÕIGUSABIKULUD

8.8

7.1

Õigusabikulud käesolevate tingimuste mõistes on seoses
kindlustusjuhtumiga kindlustusvõtja poolt õigusabile,
ekspertiisile või kohtumenetlusele kulutatav või kulutatud vajalik ja mõistlik summa kindlustuslepingus õigusabikuludele määratud kindlustussumma ulatuses (loe
kindlustussumma kohta täpsemalt käesolevate tingimuste punktist 9).

nõuded, mis on otseselt põhjustatud kindlustusvõtja
tahtlikust teost (sh tegevusetus) või alusetust rikastumisest;

8.9

nõuded, mille on esitanud:

8.9.1

kindlustatud isik;

8.9.2

kindlustatud isiku abikaasa/elukaaslane, perekonnaliige,
sugulane või hõimlane;

8.9.3

Õigusabikulud hüvitab kindlustusandja juhul, kui need
on vajalikud kindlustusvõtja vastutuse ja/või süü
puudumise tõendamiseks ja/või nõude suuruse väljaselgitamiseks.

isik, keda kindlustatud isik otseselt või kaudselt omab,
kontrollib või juhib;

8.9.4

isik, kes otseselt või kaudselt juhib kindlustatud isikut;

8.10

Kindlustusvõtjale õigusabikulude hüvitamisel arvestatakse hüvitisest maha kindlustuslepingusse märgitud
omavastutuse suurus (loe omavastutuse kohta täpsemalt käesolevate tingimuste punktist 10). Kindlustusandja tasub õigusabikulu osas, mis ületab kindlustuslepingusse märgitud omavastutuse.

nõuded, mille on põhjustanud sõda, välisvaenlase akt,
revolutsioon, streik, rahvarahutused, sõjaseisukord,
konfiskeerimine, natsionaliseerimine, kuritegevus, terrorism;

8.11

nõuded, mille on otseselt või kaudselt põhjustanud:

7.2

7.3

7.4

Hüvitamisele kuuluvad ainult eelnevalt kindlustusandjaga kooskõlastatud õigusabikulud või õigusabikulud,
mille kindlustusandja tagantjärele heaks kiidab.

7.5

Õigusabikulude kindlustussumma sisaldub kindlustuslepingusse märgitud kindlustussummas. Juhul kui kindlustusandja maksab seoses esitatud nõudega välja kogu

8.11.1 mistahes aine radioaktiivne, toksiline või plahvatusohtlik
omadus;
8.11.2 kahju, mis tuleneb otseselt või kaudselt mistahes
tegelikust, väidetavast või ähvardavast saastamisest või
reostamisest. Kindlustusandjal ei ole kohustust osaleda
mitte ühegi reostusainega seotud nõude kaitsmisel ega
rahuldamisel;
8.11.3 asbestitolm, dietüülstibesterool (DES), dioksiin või
omandatud immuunsuspuudulikkuse sündroom (HIV,
AIDS), infektsioon ja ravimid;
- 2 -

SALVA KINDLUSTUSE JVKT-15.11
Kehtivad alates 23.11.2015
Kinnitatud Salva Kindlustuse AS
juhatuse otsusega 151123

8.11.4 keemilised või biolooglised ained, mida ei kasutata
rahumeelsetel eesmärkidel;
8.12

nõuded, mis tulenevad välisriikide õiguse ekslikust
tõlgendamisest, kohaldamisest või eiramisest;

8.13

nõuded, mille on põhjustanud vääramatu jõud;

8.14

nõuded, mis on aegunud või võivad olla ilmselgelt
aegunud, kuid millega seoses kindlustusvõtja ise ei esita
aegumise vastuväidet;

8.15

nõuded, mis on ilmselgelt põhjendamatud, kuid mida
kindlustatud isik tunnistab vaatamata kindlustusandja
vastuväidetele või mille rahuldamise osas sõlmitakse
vastav kompromiss.

9.

KINDLUSTUSSUMMA

9.1

Kindlustussumma on kindlustuslepingus kokkulepitud
summa, mis on väljamakstava kindlustushüvitise ülempiiriks.

11.7

Kui kindlustusvõtja on jõudnud kokkuleppele nõude
esitajaga või juba hüvitanud nõude või selle osa, siis ei
loe kindlustusandja seda endale siduvaks juhul, kui
nõude tegelik suurus pole tõendatud ja/või kindlustusvõtja hüvitamiskohustus on vaieldav.

12.

KINDLUSTUSVÕTJA ÕIGUSED JA
KOHUSTUSED

12.1

Kindlustusvõtja on kohustatud:

12.1.1 osutama klientidele ainult sellist õigusteenust, mis on
õigeaegne ja asjatundlik ning põhineb asjaolude, tõendite, õigusaktide ja kohtupraktika põhjalikul uurimisel;
12.1.2 teatama kindlustusandjale kindlustuslepingu sõlmimisel
kõigist talle teada olevatest olulistest asjaoludest, millel
võib olla mõju kindlustusandja otsusele kindlustusleping
sõlmida või teha seda kokkulepitud tingimustel;
12.1.3 esitama kindlustusandja nõudmisel kindlustatava riskiga
seotud lisaandmeid;

9.2

Ühe kindlustusjuhtumi kindlustussummaks on maksimaalselt väljamakstav kindlustushüvitis ühest ja samast
kindlustusjuhtumist tulenevate kõikide nõuete, sh õigusabikulud, suhtes.

9.3

Kindlustusperioodi kindlustussumma ja ühe kindlustusjuhtumi kindlustussumma märgitakse kindlustuslepingusse. Eelnevalt viidatud kindlustussummad võivad
kattuda.

9.4

Kindlustussumma väheneb sama kindlustuslepingu
alusel väljamakstud kindlustushüvitise summa võrra.

12.1.6 teatama viivitamata kindlustusandjale mitmekordse
kindlustuse tekkimisest ja kindlustusriski võimalikkuse
suurenemisest;

10.

OMAVASTUTUS

12.1.7 võimaldama kindlustusandja esindajal hinnata kindlustusriski;

10.1

Omavastutus on kindlustuslepingus määratud osa
kahjust, mis jääb kindlustusjuhtumi saabumisel kindlustusvõtja kanda või osa kindlustusvõtja õigusabikulust,
mis jääb kindlustusvõtja kanda, sõltumata asjaolust, kas
kindlustusjuhtum on saabunud või mitte ning kas
kindlustusvõtjal on kahju hüvitamise kohustus.

10.2

Ühe kindlustusjuhtumiga seoses kohaldatakse ühte
omavastuse määra, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

10.3

Omavastutus
sätestatakse
protsendina kahjusummast.

11.

HÜVITAMISE PÕHIMÕTTED

11.1

Kindlustushüvitis on rahasumma, mis makstakse välja
kahju ja vajalike õigusabikulude hüvitamiseks.

11.2

Hüvitamise vormiks on rahaline hüvitis.

11.3

Hüvitise suuruse määrab kindlaks kindlustusandja.

11.4

Kindlustushüvitise suurus ühe kindlustusjuhtumi kohta
on piiratud kahju suurusega, kindlustussummaga ja ühe
kindlustusjuhtumi hüvitamise ülempiiriga.

11.5

Kindlustuskaitse kehtib nõuetele, mis esitatakse
kindlustusvõtja vastu kindlustusperioodil või kolme aasta
jooksul pärast kindlustusperioodi lõppemist, kuid mille
aluseks olnud kindlustusjuhtum toimus kindlustusperioodi jooksul.

12.1.12 esitama aegumise vastuväited nõuete suhtes, mis on
aegunud (või võivad olla aegunud);

Kui kindlustusvõtja vastu esitatud nõudest on mingi osa
tõendamata, siis hüvitatakse kindlustusandja poolt vaid
tõendatud osa nõudest.

12.2

11.6

rahasummana

12.1.4 informeerima kindlustatud isikuid kindlustuslepingust
tulenevatest kohustustest;
12.1.5 tegema kõik endast oleneva kindlustusjuhtumi ärahoidmiseks, mitte suurendama kindlustusriski võimalikkust ja
mitte võimaldama seda suurendada isikutel, kelle eest ta
vastutab;

12.1.8 teatama kindlustusandjale mistahes vormis esitatud
(pretensioon, hagiavaldus vms) nõudest, mille kahjustatud isik on tema vastu esitanud, või asjaoludest, mille
tagajärjeks võib olla tema vastu nõude esitamine.
Kindlustusandjat tuleb teavitada viivitamata, kuid mitte
hiljem kui ühe nädala jooksul arvates ajast, mil
kindlustusvõtja sai teada nõude esitamisest või vastavast
asjaolust. Nõudega koos tuleb kindlustusandjale esitada
kõik asjakohased dokumendid ja teave, mis käsitlevad
esitatud nõuet või selle menetlemise käigus teostatud
mistahes toiminguid;

ja/või

12.1.9 informeerima kindlustusandjat, kas tal on sõlmitud
kohustuslik kutsekindlustuse leping ning informeerima
nimetatud teenuse pakkujast (juhul kui nimetatud
kindlustusleping ei ole sõlmitud kindlustusandja
endaga);
12.1.10 võtma viivitamata tarvitusele meetmed kahju suurenemise ärahoidmiseks;
12.1.11 tasuma kindlustusmakse või kindlustusmakse osa kindlustuslepingus ettenähtud tähtpäevaks;

12.1.13 tagasi maksma kohtulahendiga kindlustusvõtja kasuks
välja mõistetud ja kindlustusvõtjale laekunud õigusabikulud, mille on eelnevalt tasunud kindlustusandja.
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esitatud nõudeid ega sõlmida mistahes kokkuleppeid
nõude rahuldamiseks.

13.

KINDLUSANDJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

13.1

Kindlustusandjal on õigus suurenenud kindlustusriski
vähendamiseks nõuda kindlustusvõtjalt täiendavate
meetmete rakendamist ja kindlustusvõtjalt suurenenud
kindlustusriskile vastavalt kindlustusmakse suurendamist.

13.2

Kui kindlustusvõtja ei ole kindlustuslepingu sõlmimisel
teatanud kindlustusandjale olulisest asjaolust, millel on
selle olemusest tulenevalt mõju kindlustusandja otsusele
leping sõlmida või teha seda kokkulepitud tingimustel
ning nimetatud asjaolu omas mõju kindlustusjuhtumi
toimumisele või ulatusele, on kindlustusandjal õigus
kindlustusjuhtumi saabumisel keelduda kahju hüvitamisest või vähendada hüvitist.

13.3

Kui kindlustusvõtja on kindlustuslepingu sõlmimise
järgselt suurendanud kindlustusriski võimalikkust või
võimaldanud suurendada seda isikutel, kelle eest ta
vastutab ning nimetatud asjaolu omas mõju kindlustusjuhtumi toimumisele või selle ulatusele, on kindlustusandjal õigus kindlustusjuhtumi saabumisel keelduda
kahju hüvitamisest või vähendada hüvitist.

13.4

13.6.3 pärast kindlustusvõtja vastu esitatud nõude või
käesolevate tingimuste punktis 12.1.8 toodud asjaolude
kohta kirjaliku avalduse saamist alustama viivitamatult
kahju käsitlust;
13.6.4 selgitama, kas nõue kindlustusvõtja vastu on õiguslikult
põhjendatud ja nõude suurus on tõendatud;
13.6.5 tegema kahju hüvitamise või sellest keeldumise otsuse
mõistliku aja jooksul, kuid hiljemalt 30 päeva pärast kõigi
kindlustusvõtja vastutuse kindlakstegemiseks nõutavate
dokumentide saamist. Alustatud kriminaalasja või
väärteo menetluse korral on kindlustusandjal õigus
otsuse vastuvõtmist edasi lükata kuni kahtlusaluse
süüdistuse esitamiseni või vastava menetluse lõpetamise või peatamise otsuse kättesaamiseni. Kindlustusandja on kohustatud kindlustusvõtjale kirjalikult teatama
kahju hüvitamisest, kahju hüvitamisest keeldumisest või
kindlustushüvitise vähendamisest viivitamatult, kuid
mitte hiljem kui 5 tööpäeva jooksul arvates otsuse
tegemisest, näidates ära keeldumise või kindlustushüvitise vähendamise põhjuse ja aluse;
13.6.6 maksma välja kindlustushüvitise vastavalt käesolevatele
tingimustele.

Kui kindlustusvõtja on rikkunud tingimuste punktis
12.1.8 sätestatud kohustusi ning nimetatud rikkumine
omas mõju kindlustusandja täitmise kohustuse väljaselgitamisele, on kindlustusandjal õigus kindlustusjuhtumi saabumisel keelduda kahju hüvitamisest või
vähendada hüvitist.

13.5

Kindlustusandjal on õigus keelduda kindlustushüvitise
väljamaksmisest või vähendada hüvitist juhul, kui kahju
hüvitamise nõue on seotud asjaoluga et kindlustatud isik
on olnud nõude aluseks oleva teo (sh tegevusetus)
tegemisel alkoholi, narkootilises, toksilises või muus
joobeseisundis.

13.6

Kindlustusandja on kohustatud:

13.6.1 enne kindlustuslepingu sõlmimist võimaldama kindlustusvõtjal tutvuda kindlustuslepingu dokumentidega;
13.6.2 hoidma saladuses talle kindlustuslepinguga seoses
teatavaks saanud andmed;
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14.

KINDLUSTUSANDJA TAGASINÕUDEÕIGUS

14.1

Kindlustusandjal on õigus nõuda väljamakstud kindlustushüvitise tagastamist, kui hüvitamist välistavad
asjaolud on ilmnenud pärast nõude hüvitamist kindlustusandja poolt.

14.2

Juhul kui kindlustusvõtja tunnistab vaatamata kindlustusandja vastuväidetele esitatud nõuet või jätab nõude
suhtes esitamata kindlustusandja poolt viidatud aegumise vastuväite ning eelneva tõttu tekib kindlustusandjal
kahjustatud isikule kindlustushüvitise väljamaksmise
kohustus, on kindlustusvõtja kohustatud kindlustusandjale viimase nõudel kindlustushüvitise viivitamatult
tagasi maksma.

14.3

Kindlustusandjal on õigus nõuda kindlustusandja poolt
tasutud õigusabikulude, mis on kohtulahendiga kindlustusvõtja kasuks välja mõistetud ja kindlustusvõtjale
laekunud, tagasi maksmist.

