SALVA KINDLUSTUSE AS ÜLDISE JA TOOTE VASTUTUSKINDLUSTUSE ÜLDTINGIMUSED
Kehtivad alates 01.04.1997

ÜLDISE JA TOOTE VASTUTUSKINDLUSTUSE ÜLDTINGIMUSED
SISUKORD
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

I

III

KINDLUSTUSKOKKULEPE ........................................................... 1
KINDLUSTUSE OBJEKT ............................................................... 1
KINDLUSTUSSUMMA ................................................................ 1
KINDLUSTUSE TERRITORIAALNE KEHTIVUS / JURISDIKTSIOON . 1
LAIENDAVAD MÕISTED ............................................................. 1
ERANDID ................................................................................... 2
NÕUETEGA SEOTUD SÄTTED JA PROTSEDUURID ...................... 2
ÜLDTINGIMUSED ...................................................................... 2
KINDLUSTUSPERIOOD ............................................................... 3

Kindlustussumma on rahasumma, mis kindlustusjuhtumi saabumisel on väljamaksusumma piirmääraks, kui kindlustuslepingus
ei ole ette nähtud teisiti.
1.

Mitme nõude klausel
Kindlustusseltsi vastutuse ulatuse kindlaksmääramiseks, arvatakse ühe kindlustusjuhtumi alla ning selle kindlustusperioodi
jooksul toimunuks, mil leidis aset esimene kahjujuhtum:

Vastavalt käesolevates kindlustuse üldtingimustes ning
kindlustuspoliisis ja selle lisades esitatud sätetele, piirangutele,
eranditele ja muudele tingimustele ning arvestades asjaolu, et
Kindlustatu on tasunud kokkulepitud kindlustuspreemia,
hüvitab kindlustuspoliisis nimetatud Kindlustusandja (edaspidi
Kindlustusselts) Kindlustatule või tema eest kindlustuspoliisis
kindlaksmääratud kindlustussumma piires:
kõik summad, mis Kindlustatu peab tasuma kompensatsioonina
tekitatud kahjude eest, ning kulud, mida. Kindlustatu vastu
nõude esitanud isik on kandnud seoses kindlustusjuhtumiga:

1.1

mille suhtes käesolev kindlustus kehtib;

1.2

mille eest Kindlustatu on seaduse järgi vastutav;

1.3

mis tuleneb poliisis kirjeldatud Kindlustatu tegevusest (kaasa
arvatud kindlustusjuhtumid, mis leiavad aset mainitud
tegevusega seotud rajatistes või ehitistes, mida Kindlustatu
omab, üürib või rendib);

2.

Kindlustusseltsi eelneval kirjalikul nõusolekul ka kõik
hagemisega ja asja kohtuliku arutamisega seotud kulud seoses
Kindlustatu vastu esitatud nõudega, mille suhtes käesolev
kindlustus kehtib.

II

1)

üldise vastutuse puhul - kõik kahjud, mis tekivad pidevalt või
korduvad samade kahjulike tingimuste tõttu;

2)

tootevastutuse puhul - kõik kahjud, mis tekivad kindlustuse
kehtivuse ajal ning:

a)

tulenevad ühest ja samast põhjusest, sealhulgas tootel esinevast ühest ja samast disaini-, valmistamis-, kasutamisjuhendivõi märgistamisveast;

b)

tulenevad ühesuguste puudustega kaupadega varustamisest või
teenuste osutamisest või mis on omistatavad sarnaste
puudustega kaupadele või teenustele.

2.

Hüvituse kogusumma kindlustusperioodi kohta
Kindlustusseltsi vastutus kindlustusperioodi jooksul aset leidnud
kõigi kindlustusjuhtumitega seotud kõigi kahjutasude ning
kulutuste eest ei ületa kindlustuspoliisis sätestatud hüvituse
kogusummat kindlustusperioodi kohta.

IV

Samas kehtib käesolev kindlustus kogu maailmas:

(Kohaldatakse vastavalt kindlustuspoliisis sätestatule.)
Üldine vastutus

a)

kehalise vigastuse (kaasa arvatud surm, haigus või nakkus)
põhjustamine isikule,

b)

isiku materiaalse vara kadumine või selle füüsiline kahjustumine, mis on aset leidnud käesoleva kindlustusega kaetud
kindlustusperioodi ajal, välja arvatud edaspidi sätestatav toote
tsiviilvastutus-kindlustusega kaetav vastutus, kusjuures mainitud juhtumist peab Kindlustusseltsi olema teavitatud hiljemalt
3 (kolme) aasta jooksul pärast kindlustusperioodi lõppu.

2.

Tootevastutus

a)

kehalise vigastuse (kaasa arvatud surm, haigus või nakkus)
põhjustamine isikule,

b)

isiku materiaalse vara kadumine või selle füüsiline
kahjustumine, mille on põhjustanud Kindlustatu toodetud,
müüdud, pakutud, hangitud, tarnitud, paigaldatud, püstitatud,
parandatud, parendatud, muudetud, töödeldud või käideldud
kaup või tarbeese, ning kui see kahju on aset leidnud käesoleva
kindlustusega kaetud kindlustusperioodi jooksul väljaspool
Kindlustatu valduses olevaid hooneid ja/või rajatisi ja sellest on
Kindlustusseltsi teavitatud hiljemalt 3 (kolme) aasta jooksul
pärast kindlustusperioodi möödumist.

KINDLUSTUSE TERRITORIAALNE KEHTIVUS /
JURISDIKTSIOON
Kindlustusterritooriumi all mõeldakse Eesti Vabariiki. Käesoleva
kindlustuslepingu suhtes kohaldatakse Eesti õigusakte.

KINDLUSTUSE OBJEKT

1.

Kindlustushüvitis ühe kindlustusjuhtumi puhul
Kindlustusseltsi vastutus ühele või mitmele nõudjale makstavate kõigi kahjutasude ja nõudekulude eest, mis tulenevad
ühest ja samast kindlustusjuhtumist, ei ületa kindlustuspoliisis
kindlaksmääratud ühe kindlustusjuhtumi hüvitussummat.

KINDLUSTUSKOKKULEPE

1.

KINDLUSTUSSUMMA

1)

isikute suhtes, kes on täpsustatud käesolevate üldtingimuste V
osa punktides 1.1 ja 1.2, kui nad viibivad äri eesmärgil ajutiselt
mõnes riigis väljaspool kindlustusterritooriumi;

2)

Kindlustatu müüdavate, hangitavate või pakutavate kaupade
või kindlustuspoliisis sätestatud tegevuse piires osutatavate
teenuste suhtes, v.a. juhud, kui seda tehakse USA-s või Kanadas
või nendele riikidele kuuluvatel muudel territooriumidel või
nende riikide jurisdiktsiooniga sarnaste õiguskordadega
territooriumidel, kui kindlustuspoliisis pole poolte kokkuleppe
alusel sätestatud teisiti.

V

LAIENDAVAD MÕISTED

1.

Täiendavalt kindlustatud isikud
Kui Kindlustatu seda soovib ja nii on täpsustatud kindlustuspoliisis, siis mõistetakse "Kindlustatu" all ka:
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1.1

kõiki Kindlustatu direktoreid või juhatajaid või osanikke nende
volituste piires,

1.2

kõiki Kindlustatu alluvuses töö- või õppelepingu alusel
töötavaid isikuid nende volituste piires,

1.3

neile omistatud volituste piires kõiki ametnikke või töötajaid,
kes töötavad Kindlustatu hallatavas või kontrollitavas ühis-
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kondlikus spordi- või teenindusorganisatsioonis või esmaabi-,
tuletõrje- või kiirabitalituses.
2.

Spordi-, hoolekande- ja teenindustegevus ning Kindlustatu
hoonete ja/või rajatiste hooldus
Mõiste "Tegevus" hõlmab toitlustus-, spordi-, hoolekande- ja
teenindusasutuste varustamist, juhtimist ja korraldamist
Kindlustatu töötajate hüvanguks, samuti esmaabi-, tuletõrje- ja
kiirabitalitust ning Kindlustatu hoonete ja/või rajatiste hooldust.

VI

ERANDID

14.

vastutus, mille Kindlustatu on endale võtnud lepingu või mõne
muu kokkuleppega, välja arvatud, kui selline vastutus oleks
Kindlustatul lasunud ka ilma lepingu või kokkuleppeta;

15.

igasugune vastutus, mis on otseselt või kaudselt põhjustatud,
kaasneb sellega või tuleneb:

15.1

ioniseerivast kiirgusest või radioaktiivsest saastatusest seoses
tuumkütusega või tuumkütuse põletamisest tekkivate
tuumajäätmetega;

15.2

plahvatusohlikele tuumaagregaatidele või tuumaühenditele
iseloomulikest radioaktiivsetest, toksilistest, plahvatusohtlikest
või muudest ohtlikest omadustest;

15.3

asbestoosist või mõnest muust sellisest haigusest (kaasa
arvatud vähktõbi), mis on põhjustatud asbesttoodetest ja/või
asbesti sisaldavate toodete olemasolust, tootmisest, käitlemisest, viimistlemisest, töötlemisest, müümisest, jaotamisest,
ladustamisest, hoidmisest või kasutamisest;

16.

vastutus, mille põhjuseks on sõda (kaasa arvatud kodusõda),
sissetung, välisvaenlase tegu, vaenuavaldused (ükskõik kas sõda
on kuulutatud või mitte), terrorism, vastuhakk, revolutsioon,
rahvarahutused, sõjaline või ebaseaduslik võim või sabotaaž;

17.

trahvi, karistus- või hoiatusmakse maksmine.

VII

NÕUETEGA SEOTUD SÄTTED JA PROTSEDUURID

1.

Kindlustatu võtab tarvitusele kõik põhjendatud abinõud
takistamaks või vähendamaks vigastuste, haigestumiste,
kadude ja kahjude tekkimist, mis võiksid anda alust käesoleva
kindlustuse alla kuuluvatele nõuetele.

2.

Kindlustatu peab Kindlustusseltsile nii ruttu kui võimalik
kirjalikult teatama mistahes juhtumist, mis võib nõuet põhjustada. Kui vähegi võimalik, ei muudeta ega parandata juhtumiga
seotud asjaolusid enne, kui Kindlustusselts on jõudnud neid
asjaolusid uurida. Kindlustatu peab viivitamata teavitama
Kindlustusseltsi kõigist võimalikest ja/või tekkinud süüdistustest, (kohtulikust) uurimisest või juurdlusest, surmaga lõppenud
vigastusest või tsiviilhagist seoses juhtumiga ning saatma kohe
Kindlustusseltsile kõik asjassepuutuvad dokumendid.

3.

Kindlustatu ei võta Kindlustusseltsi kirjaliku nõusolekuta endale
mingisugust vastutust, ei tee ega luba teha mingisuguseid
väljamakseid. Kindlustusseltsil on õigus üle võtta ja Kindlustatu
nimel korraldada ükskõik millise mainitud nõude arutamist,
kohtulikku kaitset ja/või jõuda kokkuleppele ning esitada oma
kulul ja enda kasuks hagi teiste isikute vastu nõudmaks kahju
hüvitamist või teiste vastavate isikute vastutust; selleks võib
Kindlustusselts põhjendatult nõuda Kindlustatult igasugust
informatsiooni ja muud vajalikku abi.

4.

Kindlustusselts võib kindlustusjuhtumi puhul maksta Kindlustatule käesoleva kindlustuse alusel saadava maksimaalse summa
või mõne väiksema summa, mis katab konkreetsest kindlustusjuhtumist tulenevad nõuded. Pärast seda ei kanna Kindlustusselts enam vastutust seoses selle juhtumiga, v.a. sellisele
väljamaksmisele eelnenud asja kohtuliku arutamisega seotud
kulude ja väljaminekute osas.

5.

Kui mõne kindlustusjuhtumi toimumise või nõude esitamise ajal
kehtib sellise juhtumi või nõude suhtes mõni teine kindlustusleping, mis on sõlmitud Kindlustatu kasuks, tema poolt või tema
osavõtul, ei kanna Kindlustusselts Kindlustatu ees vastutust
selliste kindlustusjuhtumite või nõuete korral, välja arvatud
ulatus, mis ületaks mainitud teise poliisiga tagatud kindlustuskatte juhul, kui käesolev kindlustus poleks olnud jõus.

VIII

ÜLDTINGIMUSED

1.

Käesoleva kindlustuse üldtingimused, kindlustuspoliis, selle
lisad ja eritingimused moodustavad ühe tervikliku lepingu.

2.

Kui Kindlustatu esitatud eelarve põhjal on kindlustuspreemia
käesoleva kindlustuse eest arvutatud, on Kindlustatu kohusta-

Käesoleva kindlustuslepingu järgi ei ole kindlustatud:
1.

vastutus, mis tuleneb Kindlustatuga töö-, teenistus- või õppelepingu alusel seotud isiku vigastusest või haigusest, kui
nimetatud isik on sellise vigastuse või haiguse saanud seoses
töökohustuste täitmisega;

2.

vastutus, mis tuleneb:

2.1

sõidukist (või sellega ühendatud haagisest), millel on luba
osutada üldisi transporditeenuseid või mille suhtes on mõne
liikluskorraldust reguleeriva õigusakti järgi kohustuslik sundkindlustus, kui sellist sõidukit omab, rendib, laenab, kasutab või
juhib kindlustuspoliisis täpsustatud Kindlustatu või kindlustushüvitist taotlev isik;

2.2

sõidukile või haagisele peale- või nendelt mahalaadimisest;

3.

vastutus, mis tuleneb:

3.1

vee- või õhusõidukist (välja arvatud käsitsi juhitavad paadid),
mida kasutatakse või on kavatsetud kasutada vee-, õhu- või
kosmosesõitudeks, kui sellist vee- või õhusõidukit omab,
rendib, laenab, kasutab või kontrollib Kindlustatu;

3.2

punktis 3.1 mainitud sõidukile peale- või sellelt mahalaadimisest;

4.

abistavad, erialased või muud nõuanded ja teenused, mida on
osutanud Kindlustatu (erialane vastutus);

5.

vastutus rahalise kahju eest, mis ei tulene käesoleva kindlustuse
üldtingimuste II osas määratletud varalisest kahjust või kehavigastusest (puhas rahaline kahju);

6.

igasugune vastutus, mis on otseselt või kaudselt põhjustatud,
kaasneb sellega või tuleneb õhu, vee või maapinna saastamisest;

7.

vastutus tulenevalt kahjust varale:

7.1

mis kuulub Kindlustatule;

7.2

mille kallal töötab või mida hoiab, hooldab või kontrollib
Kindlustatu või mõni tema alluvuses või tema heaks töötav isik;

8.

vastutus varalise kahju eest , mis tuleneb Kindlustatu rajatistes
ja/või hoonetes ja/või ruumides aset leidnud tulekahjust või
plahvatusest või äikese tõttu tekkinud vastavasisulisest kahjust;

9.

nõuded, mis on seotud hilinemisega teenuste osutamisel või
lepingute täitmisel või täitmist asendava kompensatsiooni
tasumisel;

10.

nõuded, mis tulenevad Kindlustatu tehtud töö või toodetud,
hangitud või tarnitud kauba kahjustumisest tootmis-, hankevõi tarnevea tõttu;

11.

vastutus, mis tuleneb Kindlustatu tarnitud, paigaldatud või
rajatud kauba või toote tagasivõtmisest või tühistamisest,
eemaldamisest, parandamisest, asendamisest, endisse seisukorda viimisest, jne;

12.

vastutus, mis tuleneb kaupadest või toodetest, mis Kindlustatu
on tarninud või paigaldanud lennunduse, kosmosesõidukite või
autotööstuse tarbeks;

13.

vastutus, mis tuleneb Kindlustatu tahtlusest;
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tud pidama täpset asjassepuutuvaid andmeid sisaldavat
registrit ning peab igal põhjendatud ajal võimaldama Kindlustusseltsil tutvuda selle registriga; samuti on Kindlustatu iga
kindlustusperioodi järel kohustatud esitama Kindlustusseltsile
täpse aruande võimaldamaks teha arvutusi selle perioodi
kindlustuspreemia kohta ning vajaduse korral maksmaks
Kindlustatule tagasi preemia vahe.
3.

Kindlustusselts võib igal põhjendatud ajal tutvuda igasuguse
varaga. Juhul, kui ta tuvastab mõne defekti, vea või ilmse ohu,
teatab Kindlustusselts kirjalikult Kindlustatule, millal sellisest
defektist, veast või ohust tulenev kogu Kindlustusseltsi vastutus
lõpetatakse.

4.

Kindlustatu on kohustatud 7 (seitsme) päeva jooksul kirjalikult
teavitama Kindlustusseltsi igasugusest olulisest riski muutusest.

5.

Kindlustusseltsi vastutuse tekkimise eeltingimuseks on käesoleva kindlustuse üldtingimustes esitatud sätete, tähtaegade ja
tingimuste täitmine ning järgimine niivõrd, kuivõrd see on
seotud Kindlustatu kohustustega, ning eeldus, et Kindlustusseltsile Kindlustatu tehtud Ettepanekus (mis on ühtlasi kindlustuslepingu sõlmimise aluseks ning kuulub kindlustuslepingu
juurde) antud ütlused on õiged.

IX

KINDLUSTUSPERIOOD
Kindlustusperiood on 1 (üks) aasta. Kui kumbki pooltest 3
(kolme) nädala jooksul enne kehtiva kindlustusperioodi lõppemist ei teavita teist poolt kirjalikult soovist jätkata kindlustuslepingut, lõpeb kindlustuslepingu kehtivus kindlustuspoliisis
sätestatud Lõppkuupäeval.
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