Vastutuskindlustus
Kindlustusteenuse teabedokument
AAS “BTA Baltic Insurance Company”
Teabedokumendis on vastutuskindlustuse 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?
Vastutuskindlustus pakub kindlustuskaitset ettevõtte tegevusest, tootest või erialasest eksimusest kolmandatele isikutele tekkinud varalise kahju
osas. Samuti on võimalik kindlustada tööõnnetusega seotud tööandja vastutust.

Mida kindlustatakse?






Lähtuvalt
lepingu
sõlmimisel
kindlustusvõimalusest on kindlustatud
 tegevuse vastutus


tootevastutus



erialase tegevuse vastutus



tööandjavastutus

Mida ei kindlustata?
valitud



Kindlustusjuhtumi
korral
hüvitatakse
kindlustuslepinguga piiritletud ulatuses kindlustatu süül
kolmandale isikule tekkinud


isikukahju



asjakahju

Samuti hüvitatakse kindlustatud isiku õigusabi- ja
kohtukulud, mis on seotud kindlustusjuhtumiga ja
eelnevalt kindlustusandjaga kooskõlastatud.

Kindlustatud ei ole
 mittevaraline (moraalne) kahju
 kindlustatule endale tekkinud kahju
 tahtlikult tekitatud kahju
 vääramatust jõust põhjustatud kahju
 enne kindlustusperioodi tekkinud kahju
 kindlustatule määratud trahvid, viivised
jms

Kas kindlustuskaitsel on piiranguid?
!

Näiteks ei kuulu hüvitamisele
!
kahju, mille tekkimine ei olnud äkiline ega
ettenägematu
!
omavastutuse osa tekkinud kahjust
!
poliisile märkimata tegevusest, tootest või
kinnisasjast tekkinud kahju

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.
— Kindlustusandjat tuleb kindlustusjuhtumist viivitamata teavitada ja järgida tema juhiseid.

Millal ja kuidas ma maksan?
Kindlustusmakse suurus ja tasumise tähtaeg on poliisil. Tavaliselt tasutakse makse pangaülekandega arve alusel.
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?
Kindlustuslepingu saab lõpetada võlaõigusseaduses või kindlustuslepingu tingimustes toodud juhtudel.
Lepingu lõpetamiseks tuleb esitada sooviavaldus kindlustusandjale. Lepingu saab ennetähtaegselt lõpetada vaid kindlustusvõtja ja
kindlustusandja kokkuleppel.

