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1. KINDLUSTUSTINGIMUSTE KOHALDAMINE 

 
 

Varakahju 

 

Ärikatkestuse kahju 

 

Üldtingimused 

1.1. Käesolevaid tingimusi kohaldatakse äriühingu või füüsilisest isikust ettevõtja 
varakahju kindlustusjuhtumist tuleneva ärikatkemise kahju kindlustamiseks. 

1.2. Varakahju on kindlustuslepingus märgitud varakindlustuse kindlustusjuhtumi alusel 

hüvitamisele kuuluv kahju.  

1.3. Ärikatkestuse kahju on kindlustuslepingus kokkulepitud äritegevuses tekkiva tootmis- 

või teenindusprotsessi katkemise tõttu tekkinud majanduslik kahju, mille põhjustas 
vara kindlustuslepingus nimetatud kindlustusjuhtumi esinemine. 

1.4. Käesolevaid kindlustustingimusi kohaldatakse koos BTA kindlustuslepingute 
üldtingimuste ja teiste kindlustuslepingus märgitud kindlustustingimustega. 

1.5. Käesolevates kindlustustingimustes toodud õigused ja kohustused kehtivad lisaks 

teistes kindlustuslepingu osaks olevate kindlustustingimuste õigustele ja 
kohustustele. 

2. KINDLUSTATUD ESE 

Kindlustatud ese 2.1. Kindlustustatud esemeks on kindlustuslepingus märgitud: 
2.1.1. ärikasum, mis kindlustusjuhtumi tagajärjel jääb saamata; 

2.1.2. püsikulud ehk kulud, mis kindlustusjuhtumi tagajärjel, olenemata kaupade või 

teenuste mahu muutumisest, jäävad muutumatuks; 
2.1.3. lisakulud, mis vahetult piiravad kahju ning aitavad äritegevust taastada; 

2.1.4. muu kokkulepitud ja kindlustuslepingus märgitud kindlustatud ese; 

Ärikasum ja 

püsikulud 

2.2. Ärikasumi ja püsikulude kindlustamisel on kindlustatud esemeks ja 

kindlustussummaks ettevõtte ärikasum ja püsikulud. Püsikulud hüvitatakse juhul, kui 

nende edaspidine tegemine on seaduslikult või majanduslikult põhjendatud. 

Lisakulud 2.3. Lisakulude kindlustamisel võib kokkuleppel kindlustada vajalike täiendavaid kulutusi, 

et kiirendada ettevõtte ärikatkestusperioodist väljatulekut. 

Kindlustatud 

esemeks ei ole 

2.4. Kindlustatud esemeks ei ole: 

2.4.1. tooraine, pooltoodete, abivahendite ja kauba hankimise kulud; 
2.4.2. maksud, sh käibemaks, aktsiis, tollimaks, tulumaks jms; 

2.4.3. tulud ja kulud, mis otseselt ei ole seotud kindlustatud äritegevusega (nt intressitulu, 

kinnisvara- ja/või börsitehingud jms); 
2.4.4. finantstulud ja muud erakorralised tulud; 

2.4.5. toodete ja/või teenuste transpordikulud; 
2.4.6. riigiasutuste ja kohalike omavalitsuste ettekirjutustest tuleneva ettenägematu 

viivituse tagajärjel tekkinud kulud; 
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2.4.7. käibest sõltuvad kindlustusmaksed, litsentsi- ja autoriõiguse tasud jms; 

2.4.8. müügikäive, müüdud toodangu kulu ja muutuvkulud; 
2.4.9. äriühingu likvideerimisega seotud kulud. 

3. VASTUTUSPERIOOD 

Vastutusperiood 

 

Vastutusperioodi 

algus ja lõpp 

 

3.1. Vastutusperiood on kindlustuslepinguga määratletud ajavahemik, mille kestel 

tekkinud ärikatkestuse kahjusid on kindlustusandja kohustatud hüvitama. 
Vastutusperioodi pikkus määratakse kindlustuslepingus. 

3.2. Vastutusperiood algab alates kindlustuslepingusse märgitud varakahju 

kindlustusjuhtumi toimumisel ning lõpeb kui varakahju tagajärjel kahjustunud vara 
on taaskasutuskõlblik või ettevõtte müügitulu on saavutanud oma kindlustusjuhtumi 

eelse taseme. 

 3.3. Kui ärikatkestuse periood osutub vastutusperioodist pikemaks hüvitab 

kindlustusandja kindlustuslepingus kokkulepitud ärikatkestuse kahju 
vastutusperioodi ulatuses. 

4. ARVESTUSPERIOOD 

Arvestusperiood 4.1. Arvestusperiood on aeg, mis võetakse aluseks kindlustusväärtuse kindlakstegemisel 

ja kindlustushüvitise arvestamisel; 

4.2. Arvestusperiood eelneb vahetult varakindlustusjuhtumi toimumise kuupäevale. 

5. KINDLUSTUSJUHTUM 

Kindlustusjuhtum 

 

 

 

 

 

5.1. Varakindlustuse kindlustusjuhtum, millest tingitud ärikatkestuse kahju on 

kindlustatud, märgitakse ärikatkestuse kindlustuslepingus. 

5.2. Vastava kindlustustoote kindlustusjuhtumit käsitletakse selle kindlustustoote 

kindlustustingimuste tähenduses. Eelnimetatud kindlustustingimustele viidatakse 
kindlustuspoliisil. 

5.3. Ärikatkestuse kindlustuse kindlustusjuhtumiks ei ole juhtum, kui ei esinenud 
varakindlustuse kindlustusjuhtumit. 

6. KINDLUSTUSSUMMA JA KINDLUSTUSVÄÄRTUS 

Kindlustussumma 

 

Kindlustusväärtus 

Andmete õigsus 

6.1. Kindlustussumma on suurim väljamakstav summa ühe kindlustusjuhtumi kohta. 
Kindlustushüvitise väljamaksmisel kindlustussumma ei vähene. Kindlustussumma 

määramisel tuleb arvestada planeeritava käibe muutusega. 

6.2. Kindlustusväärtus on kindlustuslepingus märgitud vastutusperioodi kindlustatud 

ärikasum ja püsikulud. Arvesse võetakse ka planeeritavat käibe muutumist. 

6.3. Kindlustusvõtja on kohustatud teatama kindlustusandjale õige kindlustusväärtuse. 

7. OMAVASTUTUS 

 

Ooteperiood 

Rahaline 

omavastutus 

7.1. Omavastutust rakendatakse kas ajaliselt määratletud omavastutusena (ooteperiood) 

ja/või kokkulepitud rahalise summana. 

7.2. Ooteperioodi rakendatakse omavastutusena vastutusperioodi alguses. Selle jooksul 

tekkinud ärikatkestuse kahju kindlustusandja ei hüvita. 

7.3. Rahalise summana kindlustuslepingus märgitud omavastutuse korral arvestatakse 
see maha kahjuhüvitisest. 

8. VÄLISTUSED 

Ärikatkestus muust 
kui varakahju 

kindlustusjuhtumist 

 

Muud välistused 

 

 

8.1. Kindlustusandjal ei ole kahju hüvitamise kohustust, kui ärikatkestuse kahju on 
tingitud muust põhjusest, kui kindlustuslepingusse märgitud varakahju 

kindlustusjuhtum. 

8.2. Lisaks BTA kindlustuslepingute üldtingimustes loetletud üldistele välistustele 
kohaldatakse ka allpool loetletud välistusi: 

8.2.1. kindlustusvõtja lepinguliste kohustuste täitmatajätmisest tulenevad nõuded; 
8.2.2. kindlustusvõtja finantskohustuste rikkumisest tulenevad nõuded; 

8.2.3. äripartnerite poolt lepinguliste kohustuste täitamata jätmisest tulenevad kahjud; 
8.2.4. riigiasutuste ja kohalike omavalitsuste ettekirjutustest tuleneva ettenägematu 

viivituse tagajärjel tekkinud kahju; 



 

3 | 3 

  

9. KINDLUSTUVÕTJA KOHUSTUSED JA RAAMATUPIDAMISARVESTUS 

Raamatupidamis-

arvestuse 
korraldamine 

9.1. Kindlustusvõtja on kohustatud oma raamatupidamist korraldama vastavalt Eesti 

Vabariigi õigusaktidele, raamatupidamisseadusele ja heale raamatupidamistavale 
ning tagama raamatupidamise dokumentide säilimise. 

Varukoopiad 

 

Riski suurenemine 

 
Teavitamine 

kahjust 

 

 

Kulude piiramine 

Äritegevuse või 

kindlustusväärtuse 
muutumine 

9.2. Säilitama kolme viimase majandusaasta aruanded ja raamatupidamise 
algdokumendid, tehes nendest varukoopiad, hoidma originaale varukoopiatest eraldi 

ja turvaliselt (tulekindlalt), et vältida nende üheaegset hävimist. 

9.3. Kindlustusvõtja on kohustatud teatama kindlustusandjale kindlustuslepingus 
kirjeldatud äritegevust oluliselt mõjutavatest ja riski suurendavatest asjaoludest. 

9.4. Kindlustusvõtja on kohustatud viivitamatult teatama kindlustusandjale varakahjust, 
millest võib tekkida võimalik ärikatkestus. 

9.5. Kindlustusjuhtumi korral on kindlustusvõtja kohustatud lubama kindlustusandjal, 
tema esindajail ja audiitoritel (ekspertidel) uurida kahju tekkepõhjusi ja ulatust ning 

esitama kindlustusandja nõudel kogu asjassepuutuva teabe. 

9.6. Kindlustusvõtja peab vastutusperioodi jooksul piirama tööjõukulusid ning rakendades 
muid vajalikke meetmeid. 

9.7. Teavitama viivitamatult kindlustusandjat kindlustuslepingus märgitud äritegevust või 
kindlustusväärtust oluliselt mõjutavatest asjaoludest (nt äritegevuse laiendamine või 

selleks vara soetamine, täiendavate ruumide või ehitiste kasutuselevõtt jms); 

10. KAHJUSUMMA ARVUTAMINE, ÜLE- JA ALAKINDLUSTUS 

Kahjusumma 
arvutamine 

 

 

Alakindlustus 

 

 

Ülekindlustus 

10.1. Kahjusumma arvutamise aluseks võetakse kindlustusvõtja tulud ja kulud 
vastutusperioodil, mis oleks kindlustusvõtjal olnud, kui kindlustusjuhtumit poleks 

toimunud. 

10.2. Kindlustusandja vastutus lõpeb vastutusperioodiga või hetkel, kui kindlustusvõtja 

müügikäive saavutab kindlustusjuhtume eelse taseme. 

10.3. Alakindlustuse korral hüvitab kindlustusandja tekkinud kahju sellises 
proportsioonis, milline on kindlustussumma suhe kindlustusväärtusse. Sama suhet 

rakendatakse lisakulude hüvitamisel. Alakindlustust ei rakendata kui 
kindlustusväärtus ei ületa kindlustussummat üle 10%. 

10.4. Ülekindlustuse korral hüvitab kindlusandja tekkinud kahju kuni 
kindlustusväärtuseni. 

10.5. Kui varakindlustusjuhtumi korral on kindlustushüvitist vähendatud, siis on 

kindlustusandjal õigus vastavalt ka ärikatkestuskindlustuse hüvitist vähendada. 
 


