ÜLDINE JA TOOTE
VASTUTUSKINDLUSTUS
KINDLUSTUSTEENUSE TEABEDOKUMENT
Salva Kindlustuse AS

Teabedokumendis on üldise ja toote vastutuskindlustuse 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 teenuse osutamise või tootmisega kaasneva tsiviilvastutuse kindlustamiseks. Kindlustuspoliisil märgitakse konkreetne
tegevus, mille käigus tekkiv tsiviilvastutus on kindlustatud.

MIDA KINDLUSTATAKSE?

MIDA EI KINDLUSTATA?

Kindlustuslepingu sõlmimisel on võimalik valida üldine ja/või toote
vastutuskindlustus.

Kindlustatud ei ole vastutus, mis tuleneb:
kindlustatu töö-, teenistus- või õppelepingu alusel seotud isiku vigastustest
või haigusest, kui nimetatud isik on sellise vigastuse või haiguse saanud
seoses töökohustuste täitmisega;
sõiduki kasutusest, mille poolt põhjustatud kahju kuuluv hüvitamisele
kohustusliku kindlustuse (nt liikluskindlustus) alusel;
sõidukile või haagisele peale- või nendelt mahalaadimisest;
vee- või õhusõidukist;
kindlustatu abistavatest, erialastest või muudest nõuannetest või teenustest;
kahjust kindlustatu enda varale või varale, mille kallal töötab või hoiab,
hooldab, kontrollib kindlustatu või mõni tema alluvuses või heaks töötav isik;
hilinemisest teenuse osutamisel või lepingute täitmisel;
kindlustatu tehtud töö või toodetud, hangitud või tarnitud kauba
kahjustumisest tootmis-, hanke- või tarnevea tõttu;
kindlustatu tarnitud, paigaldatud või rajatud kauba või toote tagasivõtmisest või tühistamisest, eemaldamisest, parandamisest, asendamisest vms;
kindlustatu poolt lennunduse, kosmosesõidukite või autotööstuse tarbeks
tarnitud või paigaldatud kaupadest või toodetest;
kindlustatu tahtlusest;
kindlustatu poolt sõlmitud lepingust või kokkuleppest, v.a kui selline
vastutus oleks tal lasunud ka ilma lepinguta või kokkuleppeta.

Üldise vastutuse korral on kindlustatud:
kehalise vigastuse (k.a surm, haigus või nakkus) põhjustamine isikule;
isiku materiaalse vara kadumine või kahjustumine;
vastutuse väljaselgitamiseks kantud õigusabikulud.
Tootevastutuse korral on kindlustatud:
kehalise vigastuse (k.a surm, haigus või nakkus) põhjustamine isikule.
isiku materiaalse vara kadumine või kahjustumine, mille on põhjustanud
kindlustatu toodetud, müüdud, pakutud, hangitud, tarnitud, paigaldatud,
püstitatud, parandatud, parendatud, muudetud, töödeldud või käideldud
kaup või tarbeese.
vastutuse väljaselgitamiseks kantud õigusabikulud.
Kindlustusjuhtumiks on kindlustatu poolt kindlustuslepingus märgitud
tegevusega kolmandatele isikutele kahju tekitamine, mille eest kindlustatu
on seaduse järgi vastutav.
Kindlustussumma on märgitud poliisil.

Hüvitamisele ei kuulu trahvid, karistus- või hoiatusmaksed.

KAS KINDLUSTUSKAITSEL ON PIIRANGUID?
Kindlustusandja ei hüvita kahju kindlustuspoliisil märgitud omavastutuse
ulatuses.

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 mõju olla 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.

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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