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1. Kindlustustingimused ja -kokkulepped

1.1. Käesolevate tingimuste eesmärk on koos juriidilise isiku üldvastutuskindlustuse 
  üldtingimustega sätestada selged põhimõtted, mille puhul peab BTA täitma  
 kindlustatud isiku asemel kohustuse hüvitada kahju, mille kindlustatud isik on  
 kolmandale isikule (kahjustatud isik) tekitanud kindlustuslepingus sätestatud  
 tegevusega või kinnisasja, ehitise või selle osa omamise või valdamisega.

 Selleks reguleeritakse käesolevate tingimustega:
 -  mis asjaoludega kaasnevat tsiviilvastutust kindlustatakse (määratletakse 
   kindlustatud ese);
 -  millise sündmuse toimumise korral peab BTA kahju hüvitama  
  (määratletakse kindlustusjuhtum);
 - kuidas kindlustatakse vastutust sellise kahju eest, mis tekitati kahjustatud 
   isikule enne kindlustuslepingu sõlmimist, kuid millest kindlustusvõtja ja/või  
  kindlustatud isik ei olnud lepingu sõlmimisel teadlikud (reguleeritakse  
  tagasiulatuva kindlustuskaitsega lepingu sõlmimist);
 -  kuidas tagatakse kindlustuskaitse, kui kahju tekib alles pärast  
  kindlustuslepingu lõppemist (kahju tekkimist ei seostata  
  kindlustusperioodiga);
 -  kuidas tagatakse kindlustuskaitse, kui kahjustatud isik esitab kahju  
  hüvitamise nõude hiljem kui 1 aasta pärast kindlustuslepingu lõppemist 
   (lepitakse kokku nõuete esitamise pikendatud periood);
 -  lepitakse kokku täiendavad välistused ja eritingimused .
 
 Käesolevate tingimustega reguleerimata küsimustes lähtutakse juriidilise isiku 
  üldvastutuskindlustuse üldtingimustest.

1.2. Juhul kui käesolevates tingimustes sõnastatud kindlustatud ese või  
 kindlustusjuhtum ei võimalda kindlustatud isikule soovitud ulatusega  
 kindlustuskaitset või soovib kindlustusvõtja kindlustuskaitse ulatust kitsendada, 
  laiendada või täpsustada, siis võivad BTA ja kindlustusvõtja sõlmida käesolevate 
  tingimustega erinevaid kokkuleppeid, märkides vastava erikokkuleppe poliisile.

2. Kindlustatud ese

2.1. Ettevõtte tegevuse üldvastutuskindlustuse kindlustatud ese on kindlustatud isiku  
 lepinguväline tsiviilvastutus kahju õigusvastase tekitamise eest kolmandale  
 isikule (kahjustatud isik) seoses kindlustuslepingus sätestatud tegevusega ja/või  
 kinnisasja, ehitise, hoone  või selle osa omamise või valdamisega.

3. Kindlustusjuhtum

3.1. Kindlustusjuhtum on kindlustusperioodil või tagasiulatuva kindlustuskaitse  
 perioodil kindlustatud isiku poolt ootamatu ja ettenägematu kahju õigusvastane 
  tekitamine ja mis  vastab kõikidele järgmistele tingimustele:
 3.1.1. kahjustatud isikule tekitatakse lepinguväliselt isiku- või asjakahju, mille 
    hüvitamist ta kindlustatud isikult nõuab;
 3.1.2. kahju tuleneb otseselt kindlustatud isiku kindlustuslepingus sätestatud  
   tegevusest ja/või kindlustuslepingus märgitud kinnisasjast, ehitisest või  
   selle osast;
 3.1.3. kindlustatud isik on vastavalt seadusele kohustatud kahju hüvitama;
 3.1.4. kahjustatud isik on esitanud kindlustatud isikule kahju hüvitamise nõude  
   hiljemalt 1 aasta jooksul pärast kindlustuslepingu lõppemist või nõuetest 
    teatamise pikendatud perioodil.

3.2. Kõik ühe ja sama asjaolu, sündmuse või teoga otseses põhjuslikus seoses  
 olevad kahju hüvitamise nõuded loetakse sõltumata kahju tekkimise ajast ja liigist  
 üheks kindlustusjuhtumiks. BTA täitmise kohustuse ulatuse kindlakstegemisel  
 lähtutakse sel juhul ühest omavastutusest ja ühest kindlustussummast või  
 hüvitispiirist.

4. Tagasiulatuva kindlustuskaitse kokkulepe

4.1. Tagasiulatuva kindlustuskaitse kokkuleppe eesmärk on kindlustada kindlustatud  
 isiku üldine tsiviilvastutus sellise kahju suhtes, mis tekitati kahjustatud isikule 
 enne kindlustuslepingu sõlmimist ja millest kindlustusvõtja või kindlustatud isik ei 
  olnud kindlustuslepingu sõlmimise ajal teadlik, kuid millega seoses võidakse 
  kindlustatud isiku vastu esitada kindlustusperioodil või nõuetest teatamise  
 pikendatud perioodil kahjunõue, mille kindlustatud isik on vastavalt seadusele 
  kohustatud hüvitama.

4.2. Tagasiulatuva kindlustuskaitse kokkuleppe sõlmimisel algab kindlustuskaitse 
  tagasiulatuvalt kokkulepitud päevast arvates. Tagasiulatuva kindlustuskaitse  
 algus märgitakse poliisile.

4.3. BTA-l ei ole tagasiulatuva kindlustuskaitse andmisel täitmise kohustust, kui  
 kindlustusvõtja või kindlustatud isik teadis või pidi kindlustuslepingu sõlmimise  
 ajal teadma, et kindlustusjuhtum on toimunud. Samuti ei ole BTA-l täitmise  

 kohustust, kui kindlustusvõtja või kindlustatud isik teadis või pidi lepingu  
 sõlmimise ajal teadma sündmusest, õigusrikkumisest, teost, kahjust, nõudest või  
 muust asjaolust, millest võib mõistlikult eeldada kahjustatud isikule kahju  
 tekitamist ja/või kindlustatud isiku vastu kahjunõude esitamist, ja sellest ei  
 teavitatud kindlustuslepingu sõlmimise ajal BTA-d.

5. Nõuetest teatamise pikendatud periood

5.1. Nõuetest teatamise pikendatud perioodi kokkuleppe eesmärk on tagada  
 kooskõlas p 3.1 tingimustega kindlustatud isikule kindlustuskaitse, kui kahju tekib  
 ja/või kahjustatud isik esitab kindlustatud isiku vastu kahjunõude hiljem kui  
 1 aasta jooksul pärast kindlustuslepingu lõppemist.

5.2. Nõuetest teatamise pikendatud periood on kindlustuslepingus kokku lepitud  
 tähtaeg, mille jooksul pikeneb kindlustuskaitse kooskõlas p 3.1 tingimustega 
  kahjustatud isiku poolt kindlustatud isiku vastu esitatavatele nõuetele eeldusel, et 
 kahju tekitati kindlustusperioodil või tagasiulatuva kindlustuskaitse kehtivuse ajal.

5.3. Nõuetest teatamise pikendatud perioodi kokkulepe märgitakse poliisile.

6. Kindlustuskaitse

6.1. Kooskõlas p 3.1 tingimustega laieneb kindlustuskaitse järgmistele nõuetele ja  
 järgmisele kahjule:
 6.1.1. kahju tekitati kindlustusperioodil või tagasiulatuva kindlustuskaitse  
   kehtivuse ajal, kui vastav tagasiulatuva kindlustuskaitse kokkulepe on 
   sõlmitud;
 6.1.2. kahju tekkis kindlustusperioodil või 1 aasta jooksul pärast  
   kindlustuslepingu lõppemist; samuti tagasiulatuva kindlustuskaitse  
   kehtivuse ajal ja nõuetest teatamise pikendatud perioodi jooksul, kui  
   vastav tagasiulatuva kindlustuskaitse ja nõuetest teatamise pikendatud 
    perioodi kokkulepe on sõlmitud;
 6.1.3. kahjustatud isiku nõue kindlustatud isiku vastu esitatakse  
   kindlustusperioodil või 1 aasta jooksul pärast kindlustuslepingu  
   lõppemist või nõuetest teatamise pikendatud perioodil, kui vastav  
   nõuetest teatamise pikendatud perioodi kokkulepe on sõlmitud.

7. Välistused

Lisaks juriidilise isiku üldvastutuskindlustuse üldtingimustes nimetatud välistustele ei 
hüvita BTA järgmisi nõudeid või järgmist kahju:

7.1. tootevastutusega seotud nõuded; samuti kahju, mis tekib pärast kindlustatud  
 isiku poolt kauba, toote või muu asja üleandmist tellijale, kahjustatud isikule või  
 mis tahes kolmandale isikule;
7.2. töö või teenuse vahetuks objektiks oleva vara kahjustamisega seotud nõuded;  
 ebakvaliteetse või nõuetele mittevastava kauba, toote, asja, töö või teenuse 
  parandamisega seotud nõuded;
7.3. kaupa, toodet, asja, tööd, teenust või tegevust puudutavate juhiste ja eeskirjade 
 puudulikkusest, ebaõigsusest või nende mittekasutamisest või ebaõigest või  
 oskamatust kasutamisest tulenevad nõuded;
7.4. mis tahes maismaa-, vee- või õhusõiduki kasutamisega seotud nõuded;
7.5. ehitus-, remondi-, renoveerimis-, rekonstrueerimis-, hooldus- ja  
 paigaldustöödega seotud nõuded;
7.6. mis tahes peale-, maha- või ümberlaadimistöödega seotud nõuded;
7.7.	 mis	tahes	finants-	ja	finantsvahendustegevusega	seotud	nõuded;
7.8. kahju, mida kindlustatud isik tekitab üürile- või rendileandjale seoses üüritud või  
 renditud asja kasutamisega.
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Käesolevad tingimused moodustavad ühe osa BTA apdrošināšanas akciju sabiedrība Eesti filiaaliga, registrikoodiga 11223507, (edaspidi „BTA”)  sõlmitud vabatahtlikust vas-
tutuskindlustuslepingust, milles kindlustatud esemeks on kindlustatud isiku lepinguväline tsiviilvastutus kahju õigusvastase tekitamise eest kolmandale isikule (kahjustatud isik) 
seoses kindlustuslepingus sätestatud tegevusega ja/või kinnisasja, ehitise või selle osa omamise või valdamisega. Käesolevad tingimused on koos juriidilise isiku üldvastutus-
kindlustuse üldtingimustega kohaldatavad kohustuslikele vastutuskindlustuslepingutele üksnes juhul, kui vastav erikokkulepe on sätestatud poliisil. Eelnimetatud tingimustes 
reguleerimata küsimustes juhinduvad pooled kindlustuspoliisist (edaspidi „poliis”), võlaõigusseadusest ja muudest õigusaktidest.


