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TÖÖANDJA VASTUTUSKINDLUSTUSE  

TINGIMUSED GL 2018.5 

Kinnitatud AAS „BTA Baltic Insurance Company“ juhatuse otsusega  

Nr. LVB1_0002/02-03-03-2018-107, kinnitatud 28.08.2018. 

Kehtivad alates: 01.10.2018 

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, kui tööandja seadusest tulenev tsiviilvastutus seoses töötajaga 

toimunud tööõnnetusega. 

1.2. Käesolevad tingimused on kohaldatavad kohustuslikule vastutuskindlustuslepingule üksnes juhul, kui vastav 

kokkulepe on märgitud poliisile.  

2. KINDLUSTUSJUHTUM 

2.1. Kindlustusjuhtum on kindlustusperioodil tööõnnetuse toimumine, mille tagajärjel on kindlustatud isikul tekkinud 

seadusjärgne kahju hüvitamise kohustus kahjustatud isiku ees.  

BTA hüvitab kindlustuslepinguga piiritletud ulatuses isikukahju ning koos isikukahju hüvitisega tööõnnetuse tõttu 

tekkinud tõendatud asjakahju kuni 1 000 eurot kindlustusperioodi kohta, hüvitamaks kannatanule tööõnnetuses 

isiklikele asjadele (nt isiklik telefon, isiklikud rõivad jms) tekkinud kahju. Tööandja poolt töötajale antud asjadele 

(vormirõivad, töötelefonid jms) tekkinud kahju ei hüvitata. 

2.2. Tööõnnetus - on töötaja tervisekahjustus või surm, mis toimus tööandja antud tööülesannet täites või muul 

tema loal tehtaval tööl, tööaja hulka arvataval vaheajal või muul tööandja huvides tegutsemise ajal. 

2.3. Kahjustatud isik - on kindlustatud isikuga töö- või teenistussuhtes olev isik, õppepraktikal olev õpilane ja 

üliõpilane, juhatuse või seda asendava juhtorgani liige ja prokurist. Kahjustatud isikuks loetakse töötaja surma 

korral hukkunu ülalpeetavaid ja isikuid, kes on kandnud matusekulud. 

2.4. Kindlustuslepingu tingimused (kindlustussumma, omavastutus, tingimused) määratakse kindlustusperioodi järgi, 

millal toimus kahju põhjustanud tööõnnetus. 

3. NÕUETE ESITAMISE TÄHTAEG 

3.1. Hüvitatakse need kindlustusjuhtumist tingitud nõuded, millest BTA-d teavitatakse kindlustusperioodil, mil toimus 

nõude aluseks olev tööõnnetus 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. Seadusega kehtestatud kõrgendatud vastutus – BTA-l ei ole kohustust hüvitada seadusega ette nähtud, 

kuid võlaõigusseaduses sätestatud kahjuhüvitist ületavat hüvitist, mida tööandja peab seaduse alusel maksma 

töötaja surma, kehavigastuse või tervisekahjustuse korral (nt turvaseaduses, päästeseaduses jm ettenähtud 

hüvitised). 

4.2. Välja renditud tööjõud - käesolevate kindlustustingimustega ei ole kindlustatud renditöö tööandja (tööandja, 

http://www.bta.ee/
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kes suunab oma töötajad renditöö korras kasutajaettevõttesse) tsiviilvastutust. 

4.3. Ravikindlustuse kindlustuskaitse puudumine – Kui kannatanul puudus kindlustatu kohustuste 

mittetäitmise (sotsiaalmaks maksmata jms) tõttu ravikindlustuse kindlustuskaitse, ei hüvita BTA kahju ja kulutusi 

ulatuses, milles kahjustatud isik oleks meditsiiniabi või hüvitist saanud ravikindlustuse seaduse alusel.  

4.4. Töötaja mootorsõiduk -  BTA ei hüvita töötaja omandis või kasutuses olevale mootorsõidukile tekkinud kahju. 

4.5. Kutsehaigus - BTA ei hüvita kutsehaigusega seotud kahju. Kutsehaigus on haigus, mille on põhjustanud 

kutsehaiguste loetelus nimetatud töökeskkonna ohutegur või töö laad. Kutsehaiguste loetelu kehtestab 

sotsiaalminister. 

4.6. Tööst põhjustatud haigus – BTA ei hüvita tööst põhjustatud haigusega seotud kahju. Tööst põhjustatud 

haigus on töökeskkonna ohuteguri põhjustatud haigus, mida ei loeta kutsehaiguseks. 

 


