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AAS „BTA Baltic Insurance Company“ Eesti Filiaal sõlmib vastutuskindlustuslepinguid käesolevate tingimuste alusel,
mis on leitavad aadressil www.bta.ee.
1. TINGIMUSTE KOHALDAMINE
1.1. Käesolevad tingimused moodustavad ühe osa BTA-ga sõlmitud vabatahtlikust vastutuskindlustuslepingust, milles
kindlustatud objektiks on kindlustatud isiku tsiviilvastutus kahju õigusvastase tekitamise eest kolmandale isikule
(kahjustatud isik) seoses kindlustuslepingus märgitud tegevusega.
1.2. Käesolevad tingimused on kohaldatavad kohustuslikule vastutuskindlustuslepingule üksnes juhul, kui vastav
kokkulepe on märgitud poliisile.
2. KINDLUSTUSJUHTUM
2.1. Kindlustusjuhtum on poliisile märgitud kindlustatud tegevusest kindlustusperioodil ootamatult ja ettenägematult
toimunud õnnetusjuhtum, mis tekitas kahjustatud isikule isiku- või asjakahju ning mille kindlustatu peab hüvitama
vastavalt seadusele.
2.2. Kindlustuslepingu tingimused (kindlustussumma, omavastutus, tingimused) määratakse kindlustusperioodi järgi,
millal toimus kahju põhjustanud õnnetusjuhtum.
3. NÕUETE ESITAMISE TÄHTAEG
3.1. Hüvitatakse need kindlustusjuhtumist tingitud nõuded, millest BTA-d teavitatakse kindlustusperioodil, mil toimus
nõude aluseks olev õnnetusjuhtum või kolm aastat peale selle kindlustusperiood lõppu.
3.2. Kindlustuslepingu sõlmimisel võib kokku leppida nõuetest teatamise laiendatud perioodi. Nõuetest teatamise
laiendatud perioodi eesmärk on tagada kindlustatu kindlustuskaitse juhul, kui kahjustatud isik esitab nõude
hiljem, kui kolm aastat peale kindlustusperioodi.
3.3. Kindlustuslepingu sõlmimisel võib kokku leppida tagasiulatuva kindlustuskaitse. Tagasiulatuva kindlustuskaitse
kokkuleppe eesmärk on tagada kindlustatu kindlustuskaitse kahju suhtes, mis tekitati kahjustatud isikule enne
kindlustuslepingu sõlmimist ja millest kindlustusvõtja või kindlustatud isik ei olnud kindlustuslepingu sõlmimise
ajal teadlik.
3.4. Nõuetest teatamise laiendatud perioodi ja tagasiulatuva kindlustuskaitse kokkulepe märgitakse poliisile.
4. VÄLISTUSED
Kui kindlustuslepingus ei ole kokku lepitud teisiti, siis lisaks vastutuskindlustuse üldtingimustes toodud välistustele
kohaldatakse järgnevaid välistusi:
4.1. Tootevastutus - BTA ei hüvita kahju, mille eest kindlustatu vastutab müüja või tootjana.
4.2. Lõpetatud tegevus – BTA ei hüvitata kahju, mis tekkis pärast tegevuse lõpetamist ja / või üleandmist tellijale.
4.3. Erialased teenused – BTA ei hüvita erialase teenuse (nt geodeetilised tööd, projekteerimine, hindamine,
nõustamine jms) osutamisest tekkinud kahju. Samuti ei hüvitata kindlustatu poolt projekteeritud ja ehitatud
ehitisele projekti veast tekkinud kahju.
4.4. Poliisil märkimata tegevus - BTA ei hüvita kahju, mis on seotud poliisil märkimata tegevusega.
4.5. Katuse tuletööd - BTA ei hüvita katuse tuletöödega seotud kahju.
4.6. Varjatud kaablid ja torud – BTA ei hüvita kahju, mis on seotud maa- või veealuste või hoone
konstruktsioonisiseste juhtmete, kaablite, kanalite või torude kahjustumisega.
4.7. Teostatavale tööle tekkinud kahju - BTA ei hüvita kindlustatu või tema alltöövõtja poolt teostatavale tööle
või tööga seotud asjadele (nt materjalid, seadmed, ehitise osad jms) tekkinud kahju.
4.8. Sademed - BTA ei hüvita kahju, seoses sademete tungimisega hoonesse ajal, mil hoone katus, uksed, aknad,
seinad jms olid kaetud ajutise kattega või kate puudus osaliselt või täielikult.
4.9. Vibratsioon – BTA ei hüvita ehitustöödega kaasnevast vibratsioonist tekkinud kahju.
4.10. Ehitise kandvate konstruktsioonide eemaldamine, nõrgestamine - BTA ei hüvita ehitise kandvate
konstruktsioonide eemaldamisest või nõrgestamisest tekkinud kahju.
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