
1/1 

ÜRITUSE KORRALDJA VASTUTUSKINDLUSTUSE  

TINGIMUSED GL 2018.6 

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 tsiviilvastutus kahju õigusvastase tekitamise eest kolmandale isikule 

(kahjustatud isik) seoses ürituse korraldamisega. 

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

kokkulepe on märgitud poliisile.  

2. KINDLUSTUSJUHTUM 

2.1. Kindlustusjuhtum on poliisile märgitud ürituse korraldamise käigus 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. 

2.3. Ürituse korraldamise hulka loetakse ka üritusele eelnev lava monteerimine ja lava demonteerimine 

üritusejärgselt, samuti üritusjärgne koristustegevus. 

2.4. Kindlustuskaitse hõlmab ka kindlustuslepinguga piiritletud ulatuses ürituse käigus pakutud ebakvaliteetsest 

toidust/joogist tekkinud kahjunõudeid. 

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. Ürituse käigus pakutud 

ebakvaliteetsest toidust/joogist tekkinud kahjunõue tuleb BTA-le edastada mõistliku aja jooksul, kuid mitte 

hiljem, kui 1 aasta jooksul peale kahju põhjustanud toidu/joogi tarbimist. 

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. Nõuetest teatamise laiendatud perioodi kokkulepe märgitakse poliisile. 

4. VÄLISTUSED 

Kui kindlustuslepingus ei ole kokku lepitud teisiti, siis lisaks vastutuskindlustuse üldtingimustes toodud välistustele 

kohaldatakse järgnevaid välistusi: 

4.1. Ürituse ärajäämine - BTA ei hüvita ürituse ärajäämise tõttu tekkinud kahju või kulutusi. 

4.2. Autoriõigus - BTA ei hüvita autoriõiguse või reklaami reguleerivate õigusaktide rikkumisest tingitud kahju. 

4.3. Haljastusele tekkinud kahju - BTA ei hüvita haljastuse rikkumisest või hävimisest tingitud kahju. 

4.4. Pürotehnika – BTA ei hüvita siseruumides pürotehnika (nt ilutulestik) kasutamisest tekkinud kahju. 

4.5. Võidusõit – BTA ei hüvita võidusõidul sõiduki (maa-, õhu-, veesõiduk) kasutamisest tekkinud kahju. 

 

http://www.bta.ee/

