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Teabedokumendis on ehitus ja seadmete paigaldustööde kindlustuse (CAR) üldine 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? 
Ehitus ja seadmete paigaldustööde kindlustus on ehitus- või paigaldustööde objektil oleva vara kindlustus. Kindlustatud võib olla ka kindlustatud 

isiku vastutus. Vastutuskindlustuse kindlustuskaitse kohaldub üksnes koos varakindlustuse kindlustuskaitsega. Kindlustusjuhtumi korral hüvitatakse 

eelkõige ehitus- või paigaldustööde objektil oleva vara kahjustumisest, hävimisest või kaotsiminekust tulenev kahju ja kindlustatu poolne 

õigusvastane kahju tekitamine kolmandale isikule. 

 Mida kindlustatakse?  
 

Mida ei kindlustata? 
 Lähtuvalt lepingu sõlmimisel valitud kindlustus-

võimalusest on kindlustatud 

 kindlustuslepingus märgitud ehitus- või 

paigaldustööd 

 olemasolev vara 

 ehitusplatsil olev ajutine ehitis ja/või rajatis 

 ajutistes ehitistes asuv kontoritehnika ja mööbel 

 varakindlustuse kindlustusjuhtumi tagajärjel 

tekkinud koristuskulud 

 ehitusmasinad, ehitustööriistad ja muu ehitusplatsi 

sisseseade 

 hooldusperiood või laiendatud hooldusperiood 

 Varakindlustuse kindlustusjuhtum on kindlustatud 

eseme ootamatu ja ettenägematu kahjustumine, 

hävimine või kaotsiminek kindlustuskohas ja 

kindlustuskaitse kehtivuse ajal põhjusel, mis ei ole 

tingimustes välistatud. 

 Vastutuskindlustuse riski alt on võimalik kindlustada ja 

kindlustusjuhtumiks on ehitustöödest tingitud 

õigusvastast kahju tekitamist kolmandale isikule. 

 Kindlustussumma on märgitud poliisil. 

 Kindlustatud ei ole 
 silla-, raudtee- ja projekteerimistööd 
 tööd kaljupinnases ja tunnelis 
 vesiehitus või vee peal valmistatavad, 

paigaldatavad või muudetavad tööd nagu 
kaid või tammid 

 veejõujaamade, hüdrotehniliste ehitiste, 
sadamaseadmete ja -ehitiste rajamine 

 õhuliinide rajamine 
 tööd prügila ja jäätmekäitluse rajatistega 
 tööd, mis kätkevad ainult tööobjekti 

lammutamist 
 tööd nafta või põlevkivi töötlemisega 

seotud ehitiste ning rajatistega 
 süüteod 
 töövahendite seadmerike 
 lõhkamistööd 
 kaudne, mitterahalised kahjud/trahvid ja 

viivised 
  

 Kas kindlustuskaitsel on piiranguid? 
! Näiteks ei kuulu hüvitamisele 

! kahju, kui tegemist ei ole 

kindlustusjuhtumiga 

! kahju, mille kindlustatu on põhjustanud 

kahjustatud isikule tahtlikult 

! kahju, mis põhineb sündmusel, millest 

kindlustatu oli või pidi olema teadlik enne 

kindlustuslepingu sõlmimist 

! kahju, mis kuulub hüvitamisele 

liikluskindlustuse või muu kohustusliku 

vastutuskindlustuse alusel 

 

 Kus ma olen kindlustatud? 
 Kindlustus kehtib poliisil märgitud aadressil või territooriumil. 

 

 

Millised on minu kohustused? 

— Teie põhikohustus on tasuda kindlustusmakse. 

— Kindlustusandjat tuleb lepingu sõlmimisel teavitada kõigist Teile teada olevatest asjaoludest ning kindlustusandjale ei tohi esitada 

valeandmeid. 

— Kindlustuslepingu jooksul tuleb kindlustusandjat teavitada riskiasjaoludest ja nende muutumisest. 

— Täita tuleb kindlustuslepingus märgitud ohtusunõudeid, sh 

— vara tuleb hooldada, kasutada ja hoida heaperemehelikult, sh vara tuleb hoida viisil, et selle vargus on mõistlikult takistatud. 

— Kindlustusandjat tuleb kindlustusjuhtumist viivitamata teavitada ja järgida tema juhiseid. 

 



 

Millal ja kuidas ma maksan? 
Kindlustusmakse suurus ja tasumise tähtaeg on märgitud poliisil. Tavaliselt tasutakse makse arve alusel pangaülekandega. 

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 lõppeb 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.  

 


