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1. Kindlustustingimused ja -kokkulepped

1.1. Käesolevate tingimuste eesmärk on koos juriidilise isiku üldvastutuskindlustuse 
  üldtingimustega sätestada selged põhimõtted, mis puhul peab BTA täitma  
 kindlustatud isiku asemel kohustuse hüvitada kahju, mille kindlustatud isik on 
 kolmandale isikule (kahjustatud isik) tekitanud seoses kindlustuslepingus  
 sätestatud puudusega toote turule laskmisega ja mille eest ta kannab  
 lepinguvälist tsiviilvastutust tootjana.

 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, mille põhjustas enne 
  kindlustuslepingu sõlmimist turule lastud puudusega toode, kuid millest 
   kindlustusvõtja ja 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 muuta, siis võivad BTA ja kindlustusvõtja sõlmida käesolevate  
 tingimustega erinevaid kokkuleppeid, märkides vastava erikokkuleppe poliisile.

2. Kindlustatud ese

2.1. Tootja vastutuskindlustuse kindlustatud ese on kindlustatud isiku kui tootja  
 lepinguväline tsiviilvastutus kahju õigusvastase tekitamise eest kolmandale  
 isikule (kahjustatud isik) seoses kindlustuslepingus sätestatud puudusega toote 
  turule laskmisega.

3. Kindlustusjuhtum

3.1. Kindlustusjuhtum on kindlustusperioodil või tagasiulatuva kindlustuskaitse  
 perioodil kindlustatud isiku kui tootja poolt puudusega toote turule laskmise 
  tagajärjel kolmandale isikule (kahjustatud isik) 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 on põhjuslikus seoses toote puudusega;
 3.1.3. puudusega toode lasti turule kindlustusperioodil või tagasiulatuva  
   kindlustuskaitse perioodil;
 3.1.4. puudusega tootest põhjustatud ja vahetult kahju põhjustanud sündmus 
    (nt televiisori süttimine, sõiduki väljasõit teelt, kraanaga tõstetava asja 
    allakukkumine, ehitustellingute kandekonstruktsiooni purunemine, surve 
    all oleva toru purunemine, tervist kahjustava toidu manustamine jms  
   vahetult kahju põhjustanud sündmus) leidis aset kindlustusperioodil või 
    tagasiulatuva kindlustuskaitse perioodil;
 3.1.5. kindlustatud isik on vastavalt seadusele kohustatud kahju hüvitama;
 3.1.6. kahjustatud isik on esitanud kindlustatud isikule kahju hüvitamise nõude 
   hiljemalt 1 aasta jooksul pärast kindlustuslepingu lõppemist või nõuetest  
   teatamise pikendatud perioodil.

3.2. Kindlustatud isik loetakse tootjaks, kui ta:
 3.2.1. on valmistanud valmistoote, tooraine või toote osa;
 3.2.2. näidates tootel oma nime, kaubamärki või muud eraldustähist, avaldab 
    ennast tootjana;
 3.2.3. on toote toonud oma majandustegevuses Eestisse või Euroopa Liidu 
    liikmesriiki müügi, üürimise, liisimise või muul viisil turustamise  
   eesmärgil.

3.3. Tooteks loetakse iga vallasasja, isegi siis, kui see on osa teisest vallasasjast või 
  on saanud kinnisasja osaks. Toode on puudusega, kui see ei ole ohutu määral, 
  mida isik on õigustatud ootama.

3.4. Toote turule laskmine tähendab kindlustatud isiku kui tootja tahteavaldust, 
  mille tagajärjel saab toode kättesaadavaks kolmandatele isikutele. Toote turule 
  ehk käibesse laskmine toimub toote tarnimisel edasimüüjatele, hulgi- või  

 jaemüüjatele, müügiesindajatele, lõpptarbijale müümisel  või muul viisil toote  
 kasutajatele kättesaadavaks tegemisel.

3.5. 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 kui tootja tsiviilvastutus sellise kahju suhtes, mille põhjustas enne  
 kindlustuslepingu sõlmimist turule lastud puudusega toode 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  
 kindlustuslepingu sõlmimise ajal teadma toote puudusest, 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 kindlustusperioodi 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 puudusega tootest põhjustatud ja kahju tekitanud sündmus (vt p 3.1.4) leidis 
 aset kindlustusperioodil või tagasiulatuva kindlustuskaitse perioodil.

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 põhjustanud puudusega toote turule laskmine toimus kindlustusperi-
oodil või tagasiulatuva kindlustuskaitse kehtivuse ajal, kui vastav tagasiulatuva kind-
lustuskaitse kokkulepe on sõlmitud;
6.1.2. kahju vahetult põhjustanud sündmus leidis aset kindlustusperioodil või taga-
siulatuva kindlustuskaitse kehtivuse ajal, kui vastav tagasiulatuva kindlustuskaitse 
kokkulepe on sõlmitud;
6.1.3. 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 teat-
amise pikendatud perioodi kokkulepe on sõlmitud;
6.1.4. kahjustatud isiku nõue kindlustatud isiku vastu esitatakse kindlustusperi-
oodil 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. kahju, mis tekitatakse enne puudusega toote turule laskmist;
7.2. puudusega toote parandamise, väärtuse hüvitamise, asendamise ja puuduse 
  kõrvaldamisega seotud nõuded; samuti kahju, mis tekib puudusega tootele;
7.3. puudusega toote turult tagasikutsumise ja/või kõrvaldamisega seotud kahju ja  
 nõuded;
7.4. kahju, mille põhjuseks olnud toote puudus oli või oleks pidanud olema  
 kindlustusvõtjale ja/või kindlustatud isikule teada enne kindlustuslepingu  
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 sõlmimist;
7.5. kahju, mis tuleneb õigusaktidega kehtestatud toote ohutusnõuete täitmata  
 jätmisest kindlustusvõtja ja/või kindlustatud isiku poolt;
7.6. tootja juhiste mittekasutamisest või ebaõigest või oskamatust kasutamisest  
 tingitud kahju;
7.7. toote ebaõigest või oskamatust kasutamisest põhjustatud nõuded, välja arvatud 
  juhul, kui ebaõige või oskamatu kasutamine tulenes vajalike kasutusjuhiste  
 puudumisest;
7.8. nõuded, mis tulenevad sellest, et tootel pole lubatud mõju;
7.9. nõuded, mis tulenevad toote kahjulikust mõjust geenidele;
7.10.	mis	tahes	finants-	ja	finantsvahendustegevusega	seotud	nõuded;
7.11. kahju, mis on põhjustatud järgmistest toodetest või mille osaks on kindlustatud  
 isiku valmistatud toode:
 7.11.1. mis tahes maismaa-, vee-, allvee- ja õhusõidukid; nende tagavaraosad 
    ja tarvikud;
 7.11.2. autotööstuse, lennunduse, laevanduse, allvee- ja kosmosetehnikaga  
   seotud tooted;
 7.11.3. merenduses kasutatavad tarvikud, sh teraskaablid;
 7.11.4. tööstuslikud katlad; tööstuses kasutatavad automaatsed tootmis- ja  
   paigaldusliinid;
 7.11.5. tsement, betoon, bituumen jt kandvates ehituskonstruktsioonides  
   kasutatavad toormaterjalid;
 7.11.6. plastist toormaterjalid; plastid ja plasttoodete graanulid;
 7.11.7. põllumajanduses kasutatavad kemikaalid, väetised, fungitsiidid,  
   insektitsiidid, viljaliha säilitusained, umbrohutõrje ja näriliste tõrje ained, 
		 	 	 desinfitseerimisartiklid,	hape;
 7.11.8. meditsiinitooted (sh ravimid, rasestumisvastased vahendid,  
   homöopaatia preparaadid, verepank, elektrilised või elektroonilised 
    meditsiinivahendid, ortopeedilised abivahendid/kunstliited,  
   meditsiinigaasid);
 7.11.9. alkohol;
 7.11.10. elekter, elektroonilised kontrollseadmed;
 7.11.11. loomatoit;
 7.11.12. lõhkeained, tule- või plahvatusohtlikud ained;
 7.11.13. gaasi- ja naftatooted; keemia- ja naftakeemiasaadused;
 7.11.14. korrosioonitõrjevahendid.

7.12. kahju, mille on põhjustanud lõpptootele kindlustatud isiku toodetud või tarnitud 
  komponendid (koostisosad).
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