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1. TINGIMUSTES KASUTATAVAD MÕISTED
BTA – AAS “BTA Balti Insurance Company” Eesti filiaal, kindlustusandja võlaõigusseaduse tähenduses.
Kindlustustaotlus – dokument või muu teave, mille kindlustusvõtja edastab BTA-le kindlustusobjekti, kindlustatud
riski hindamiseks vajalike faktide ja asjaolude teavitamiseks. BTA poolt kindlustustaotluse aktsepteerimine ei sea
BTA-le mingeid kohustusi kindlustuslepingu sõlmimiseks.
PRIA – Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet.
Kindlustatud põllud – põllumassiivid, mis on registreeritud PRIA põllumasiivide registris, kus asuvad kindlustatud
põllukultuurid.
Kindlustatud ese – kindlustuslepingus nimetatud põllukultuurid.
Kahjuavaldus – BTA-le esitatud kirjalik avaldus võimaliku kindlustusjuhtumi kohta.
Põllukultuurid – kindlustuslepingus nimetatud taimed, mida kindlustusvõtja kasvatab (teravili, kaunvili, õlikultuur).
Hea põllumajandustava – määratletud nõuded, ettepanekud ja soovitused, mida kindlustatud isik peab
põllukultuuride kasvatamisel järgima.
Omavastutus – kindlustuslepingus kindlaksmääratud kahju ulatus, väljendatuna protsendina kindlustatud eseme
kindlustussummast, mida BTA ei hüvita. Omavastutuse osa lahutatakse kahjuhüvitise summast.
Ülekülv – sügisel külvatud põllukultuuri ülekülvamine kevadel, kui talveperioodil sai põllukultuur kahjustada või hävis
ning seetõttu pole sügisel külvatud põllukultuuri säilitamine majanduslikult otstarbekas.
Talvitumisperiood – ajavahemik 1. novembrist järgmise kalendriaasta 1. maini.
Lamandumine – tormi ja / või vihma tõttu põllukultuuride varte paindumine või nende (osaline) murdumine
vertikaalasendist horisontaalasendisse.
2. KINDLUSTUSKAITSE
Kindlustatud ese on kindlustatud järgmiste riskide vastu, mis on kindlustuslepingus kokku lepitud:
2.1.1. Rahe – sademed jäätera kujul. Kindlustatud risk on realiseerunud siis, kui on tuvastatud, et
põllukultuuride otsesed kahjustused on tekkinud rahe tagajärjel (st hakitud, painutatud, purustatud,
kahjustatud, hävinenud, seemned välja pekstud).
2.1.2. Vihm – sademed veepiiskade kujul, mis langevad 15 minutiga vähemalt 15 mm ühe m 2 kohta või
24 tunni jooksul üle 50 mm ühe m 2 kohta. Kindlustusrisk on realiseerunud kui on tuvastatud, et
põllukultuuride otsesed kahjustused on põhjustatud vihma tagajärjel (st murdunud, ligunenud,
hävinenud, seemned ja kaunad kahjustatud) või vihma põhjustatud pinnase erosiooni tagajärjel
(põllukultuurid on mullast väljas või jäänud mulla alla).
2.1.3. Torm – tuul tugevusega vähemalt Beauforti skaala tase 8 või 17,2 m/sekundis ja võib selgelt
järeldada, et põllukultuuride kahjustused on põhjustatud tormist. Kui tuule kiirust ei ole võimaik
kindlustatud põllu asukohas kindlaks teha, siis loetakse, et torm on aset leidnud juhul, kui selle
asukohas olevad hooned, puud ja objektid olid eelnevalt ideaalses seisukorras ja pärast tormi on
need kahjustatud. Tormi risk on realiseerunud, kui põllukultuurid on tormi otsese mõju tagajärjel
kahjustunud või hävinenud (ära puhutud, murdunud, saak küljest ära raputatud, kõrvad ja kaunad
katki läinud).
2.1.4. Talvekahju – risk on realiseerunud, kui põllukultuuride kahjustused talvitumisperioodil on tekkinud
külmumisest, jääkoorikust või haudumisest.
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2.1.5.
2.1.6.
2.1.7.

Tulekahju – põllukultuuride on kahjustumine või hävinemine saagi koristuse ajal koristusseadmest
tulenevast sädemest või leegist tekkinud tulekahju otsese mõju tagajärjel.
Välk – põllukultuuride kahjustumine või hävinemine välgu tagajärjel tekkinud tulekahju otsese mõju
tagajärjel.
Saagi vargus – kolmanda isiku poolt saagikoristamise ajal kindlustatud eseme osas toime pandud
saagivargus.

3. KINDLUSTUSSUMMA
Kindlustuslepingu kindlustussumma määratakse igale kindlustatud esemele eraldi ja näidatakse poliisil.
Kindlustussumma määrab kindlustusvõtja ning ta vastutab kindlustussumma vastavuse eest
kindlustusväärtusele. Kui kindlustusjuhtumi toimumisel tuvastatakse, et kindlustussumma erineb kindlustatud
eseme väärtusest, siis kohaldatakse kindlustushüvitise suuruse arvutamisel ala- või ülekindlustust.
Kindlustussumma määratakse iga kindlustatud eseme eeldatava saagi väärtuse alusel.
4. VÄLISTUSED
Lisaks Üldtingimustes sätestatud välistustele ei ole Kindlustusjuhtumiks ning hüvitamisele ei kuulu kahju, mis
on otseselt või kaudselt tingitud järgmistest sündmustest:
4.1.1. Omavastutusest väiksem kahju – ei hüvitata kahju, kui kindlustatud eset kahjustanud rahe,
vihma või tormi tekitatud kahjustused on väiksemad kui kindlustuslepingus määratletud
omavastutuse ulatus;
4.1.2. Majandustegevuse katkemine – ei hüvitata kindlustatud isiku saamata jäänud tulu, jooksvaid
kulusid, töötasusid, makse ja lõive;
4.1.3. Kahjulikud ained – ei hüvitata kahju, mis on tekkinud plahvatusohtlike ainete või segude,
tuleohtlike gaaside, vedelike või kõvade-, mürgiste-, muta-geensete-, kantserogeensete- või püsivate
orgaaniliste saasteainete mõjul;
4.1.4. Haiguste ja kahjurite tekitatud kahjustused – ei hüvitata kahju, mis on tekkinud
põllukultuuridele viiruste, seente, bakterite põhjustatud haiguste või kahjurite mõju tagajärjel;
4.1.5. Hea põllumajandustava eiramine – ei hüvitata kahju, mis on tekkinud hea põllumajandustava
nõuete täitmata jätmise või ebaotstarbeka majandamise tõttu, sealhulgas kui ei järgita
põllukultuuride kaitse- ja väetamisvahendite kasutamise perioode ja soovitusi, kasutatakse
sobimatuid väetisi või neid kasutatakse valesti vastavalt kavandatud saagikogusele; samuti kui mulla
harimisel, põllukultuuride külvamisel ja istutamisel on tehtud olulisi vigu; toime pandud olulisi vigu
viljelusprotsessist kinnipidamisel või eiratud põllumajanduslikke asjaolusid ja -meetodeid;
4.1.6. Koristusaegsed ilmastikutingimused – ei hüvitata kahju, mis on tekkinud ebasoodsate
ilmastikuolude tõttu, mis raskendab või takistab saagikoristust (nt kombain ei saa liigniiskuse tõttu
kindlustatud põllul liikuda);
4.1.7. Küpse vilja hävimine – ei hüvitata kahju, mis on tekkinud vihma või tormi tõttu pärast vilja
(terade) täielikku küpsemist (pärast Zadok skaala arenguetappi 89);
4.1.8. Vee kogunemine – ei hüvitata kahju, mis on seotud kindlustatud põllu
drenaažisüsteemi
puudustega või kopratammist põhjustatud üleujutusega;
4.1.9. Tavaline hooldamine – ei hüvitata kahju, mis seotud põllukultuuride regulaarse hooldamise,
regulaarse või erakorralise vajadusega, samuti kindlustusvõtja või kindlustatud isiku kulutustega
konsultatsioonile, ekspertiisile, katsele või mis tahes kontrollile;
4.1.10. Lamandumine – ei hüvita kahju, mis tekib põllukultuuride lamandumisel enne Zadok skaala
arenguetappi 59 (k.a) või pärast Zadok skaala arenguetappi 83 (k.a). Lamandumise tekitatud kahju
ei hüvitata, kui kahjustatud taimed on kaunviljad ja õlitaimed.
5. KINDLUSTUSKAITSE KEHTIVUS
Kindlustuskaitse lõpeb kindlustatud põllukultuuride saagi koristamisega, kuid mitte hiljem kui põllukultuurid
on jõudnud Zadok skaala arenguetappi 89 k.a (täisküpsuse faas);
Talvekahju korral lõpeb kindlustuskaitse pärast riski realiseerumise ja ülekülvi vajalikkuse kindlaks tegemist
ja registreerimist, olenemata sellest kas ülekülvi tegelikult teostatakse, kuid mitte hiljem kui põllukultuurid on
jõudnud Zadok skaala arenguetappi 29 k.a (võrsumise lõpu faas). Ülekülviga külvatud põllukultuuride
kindlustuskaitse osas tuleb sõlmida uus kindlustusleping.
Talivilja osas sõlmitud kindlustuslepingu üles ütlemine on võimalik mitte varem kui kalendriaasta 1.
septembrist ja suvivilja osas mitte varem kui kalendriaasta 1. oktoobrist.
6. KINDLUSTUSHÜVITISE MAKSMISE TINGIMUSED
Kui taliviljale on kahju tekkinud (Zadok skaala arenguetapini 29 k.a) talvekahju, rahe, vihma või tormi riski
tagajärjel, kindlustatud isik järgib head põllumajandustava ning elusate taimede arv ühe m 2 kohta on
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tingimuste punktis 7.1.3. märgitud piirmäärast väiksem ja seetõttu tehakse põllul või selle osal ülekülv,
arvutatakse kindlustushüvitis järgmiste tingimuste alusel:
6.1.1. saamata jäänud põllukultuuride saagi väärtust ei hüvitata ning omavastutust käsitlevaid sätteid
kindlustushüvitise arvutamisel ei kohaldata;
6.1.2. hüvitatakse kindlustusjuhtumi tagajärjel hävinenud kindlustatud eseme või selle osa taaskülviga
seotud kulud, arvestades kindlustuslepingus kokkulepitud hüvitispiiri;
6.1.3. minimaalne elusate põllukultuuride arv ühe m2 kohta pärast tärkamist kevadel on väiksem kui:
6.1.3.1. taliraps – 10 taime;
6.1.3.2. talirüps – 20 taime;
6.1.3.3. talinisu – 100 taime;
6.1.3.4. talirukis – 80 taime;
6.1.3.5. talvine oder – 100 taime;
6.1.3.6. talvine tritikale – 100 taime.
Kui kahju on tekkinud (alates Zadoks skaala arenguetapist 30) rahe, vihma, tormi, saagi varguse, äikese või
tulekahju riski tagajärjel, arvutatakse kindlustushüvitis järgmiste tingimuste alusel:
6.2.1. BTA poolt määratud kahjueksperdi poolt tehakse kindlaks kindlustatud esemele tekkinud kahju ulatus
protsentides;
6.2.2. kindlustushüvitiseks on kindlustusjuhtumi tagajärjel kahjustada saanud kindlustustatud eseme
protsentuaalne väärtus kindlustussummast, millest arvestatakse maha omavastutus.
Kui kahju on tekkinud põllukultuuride pea loomise faasist (alates Zadok skaala arenguetapist 59) kuni
varajase taigenküpsuse faasini (Zadok skaala arenguetapini 83 k.a) lamandumise tagajärjel, arvutatakse
kindlustushüvitis järgmiste tingimuste alusel:
6.3.1. BTA poolt määratud kahjueksperdi poolt tehakse kindlaks kindlustatud esemele tekkinud kahju ulatus
protsentides;
6.3.2. saamata jäänud saagi väärtust ei kompenseerita;
6.3.3. kui kindlustatud eseme kahju on väiksem kui kindlustuspoliisil märgitud omavastutuse määr, siis
kindlustushüvitist ei maksta;
6.3.4. kui kindlustatud eseme kahju on suurem kui kindlustuspoliisil märgitud omavastutuse määr, siis
hüvitatakse tekkinud kahju 15% ulatuses.
Pärast kindlustushüvitise maksmist väheneb kindlustatud eseme kindlustussumma automaatselt väljamakstud
kindlustushüvitise võrra.
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