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Kindlustatud ese

Ehitusettevõtte üldvastutuskindlustuse kindlustatud ese on kindlustatud isiku lepinguväline tsiviilvastutus kahju õigusvastasest tekitamisest kolmandale isikule (kahjustatud 
isik) seoses poliisil nimetatud ehitustööde teostamisega poliisil nimetatud kindlustuskohas või -territooriumil.
 
Eritingimused

1.  Lisaks juriidilise isiku üldvastutuskindlustuse üldtingimuste punktile 2.2 ei kuulu käesoleva kindlustuslepingu tähenduses kahjustatud isikute hulka kindlustusvõtja ja/või 
  kindlustatud isiku alltöövõtjad, tema töötajad ja esindajad; ehitustööde tellija, tema töötajad ja esindajad; kindlustuskohas ehitustöid teostavad ehitusettevõtjad, nende  
 töötajad ja esindajad ning teised kindlustuskohas toimuva ehitustöödega seotud isikud (nt ehitusjärelevalvet teostavad isikud, arhitekt).

2.  Kindlustuskaitse laieneb ehitus-, remondi-, renoveerimis-, rekonstrueerimis-, hooldus- ja paigaldustöödega seotud nõuetele. Kindlustuskaitse kehtimise eelduseks on  
 nimetatud tööde mõjualasse jääva territooriumi piiramine ja tähistamine.

3.  Kindlustuskaitse laieneb kindlustusvõtja ja/või kindlustatud isiku poolt ehitustranspordimasinate ja -seadmetega kahjustatud isikule tekitatud kahjule eeldusel, et kahju  
 tekitati ehitustööde teostamise ajal poliisile märgitud kindlustuskohas. Laiendatud kindlustuskaitse kehtib üksnes juhul, kui kahju tekitati masina või seadmega, mis oli 
  tehniliselt korras, läbinud tehnoülevaatuse ning selle käitamisel järgiti kõiki ohutusnõudeid. Hüvitamisele ei kuulu nõuded, mis kuuluvad või kuuluksid hüvitamisele  
 kohustusliku vastutuskindlustuslepingu alusel.

4.  Lisaks kindlustustingimustes nimetatud välistustele ei hüvita BTA nõudeid või kahju, mis tekkisid seoses ehitus-, remondi-, renoveerimis-, rekonstrueerimis-, parandus-,  
 monteerimis-, lõhkumis-, hooldus- ja paigaldustööde teostamisega, nendega sarnaste töödega ja nendega seotud teenuste osutamisega:
 4.1.  lennujaama läheduses;
 4.2.  laevadel;
 4.3.  tammidel, kaiäärsel maaribal, sildadel, ülesõidusildadel, viaduktidel, veealustel konstruktsioonidel.

5.  Lisaks kindlustustingimustes nimetatud välistustele ei hüvita BTA nõudeid või kahju:
 5.1.  mis tekitati eksperimentaal- või uurimistööde teostamise ajal;
 5.2.  mis tekitati lõhkumis- ja lammutamistööde käigus, välja arvatud juhul, kui ehitise kandekonstruktsioonielemente ei mõjutatud või kui ei kasutatud selliseid või  
  nendega sarnaseid liikurmasinaid nagu ekskavaatorid ja buldooserid;
 5.3.  mis on seotud maa- või veealuste juhtmete, kaablite, kanalite, torude ja madal- või kõrgepingeliinide kahjustamisega.
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Käesolevates eritingimustes sätestatud kindlustatud ese ja eritingimused märgitakse poliisile ja need on ülimuslikud mis tahes kindlustuslepingu tingimuse suhtes. Käesolevaid 
eritingimusi ei kasutata poliisist eraldiseisvana.


