
 
 
KINNITATUD 04.09.2007 a. 
ВТА apdrošināšanas akciju sabiedrība juhatuse otsusega nr. 50  
 
Füüsiliste isikute üldise tsiviilvastutuskindlustuse tingimused nr. 19.2E 
 
1. KINDLUSTUSTINGIMUSTES KASUTATAVAD MÕISTED 

 
Kindlustusandja – BTA apdrošinašanas akciju sabiedriba Eesti filiaal (edaspidi: BTA). 
Kindlustusvõtja – juriidiline või füüsiline isik, kes sõlmib BTAga kindlustuslepingu. 
Kindlustatu – kindlustuspoliisil märgitud füüsiline isik kelle tsiviilvastutus on kindlustatud. 
Kaaskindlustatu – kindlustuspoliisil lisaks kindlustatule märgitud füüsiline isik, kelle tsiviilvastutus 
on kindlustatud. Kaaskindlustatule laienevad kõik käesolevates tingimustes märgitud kindlustatu 
õigused ja kohustused. 
Kaaskindlustatuteks võivad olla kindlustatu perekonnaliikmed − abikaasa, kindlustatuga ühises 
majapidamises elavad isikud, kindlustatu alaealised või täisealised vallalised lapsed, kuni nad 
õpivad õppeasutuses päevases õppevormis, kuid mitte kauem kui nende 24. aastaseks saamiseni, 
samuti muud Kindlustatuga ühises majapidamises elavad isikud. 
Võimalik on kindlustada ka kindlustatule koduses majapidamises vajalikke teenuseid osutavate 
isikute tsiviilvastutust, kelle tsiviilvastutus tuleneb antud majapidamisega seonduvate tööde 
tegemisest. 
Kindlustussumma – kindlustuspoliisile märgitud rahasumma, mis on kindlustusjuhtumi 
saabumisel BTA poolt väljamakstava kindlustushüvitise ülempiiriks.  
Kindlustusjuhtum – kindlustatu poolt kindlustuslepingu kehtivuse ajal või kindlustuskaitse 
tagasiulatuval perioodil põhjustatud sündmus, mille tagajärjel tekkis kolmandale isikule otsene 
kahju, mis kuulub kindlustuslepingu tingimuste kohaselt hüvitamisele 
Kindlustusperiood – kindlustuspoliisile märgitud ajavahemik, milleks kindlustusleping on 
sõlmitud. 
Kahju – kolmandale isikule kindlustatu poolt tekitatud otsene varaline isiku- või varakahju. 
Isikukahju – kolmandale isikule kindlustatu poolt põhjustatud surm, ajutine või püsiv 
töövõimetus ning ravikulud. 
Varakahju – kolmanda isiku omanduses oleva asja kahjustamine või hävitamine. 
Päästekulud – kulud, mis on vältimatult vajalikud kahju ärahoidvate või vähendavate meetmete 
rakendamiseks, sh juhul, kui rakendatud meetmed ei andnud soovitud tulemust. 
Sündmus – kindlustatu/kaaskindlustatu tegevuse või tegevusetusega kindlustuspiirkonnas 
põhjustatud sündmus, sh. püsiv, perioodiline või korduv allutatus oma laadilt ühesuguste kahju  
tekitavate asjaolude toimele. 
Kindlustuspiirkond – territoorium, kus kindlustusleping kehtib. 
Omavastutus – kindlustuspoliisile märgitud protsentides või rahalises väärtuses väljendatud 
kahju osa, mida BTA kindlustusjuhtumi saabumisel ei hüvita. Omavastutuse suurus määratakse 
kindlaks iga kindlustusjuhtumiga kaasneva kahjunõude või ühe isiku poolt esitatavate kahjunõuete 
osas. 
Kahjunõue – kolmanda isiku poolt kindlustatule esitatud kirjalikus vormis nõue (sh hagi) 
kindlustusperioodil või tagasiulatuva kindlustuskaitse perioodil kindlustatu poolt põhjustatud 
sündmuse tagajärjel tekkinud kahju hüvitamiseks. 
Avaldus-kahjuteade – kindlustatu poolt BTAle esitatud kirjalik avaldus kolmandalt isikult 
kindlustusperioodil või kahjust teatamise pikendusajal kahjunõude saamise kohta. 
Kahjust teatamise pikendusaeg – kindlustuspoliisil märgitud ajavahemik, mille jooksul laieneb 
kindlustuskaitse kahjunõuetele, mis esitatakse peale kindlustusperioodi lõppu ning mille aluseks on 
kindlustusperioodil või kindlustuskaitse tagasiulatuval perioodil toimunud sündmus. Käesolevate 
tingimuste kohaselt laieneb kindlustuskaitse automaatselt kahjunõuetele, mis esitatakse 
Kindlustatu vastu 30 (kolmekümne) päeva jooksul peale kindlustusperioodi lõppemist, kuid mille 



aluseks on kindlustusperioodil või kindlustuskaitse tagasiulatuval perioodil toimunud sündmus. BTA 
ja kindlustusvõtja vahelisel kokkuleppel võib täiendava kindlustusmakse eest määrata kindlaks 
kahjust teatamise pikendusaja, mille kestus ei  ületa 3 (kolme) aastat pärast kindlustusperioodi 
lõppemist. 
Kui kindlustusleping lõpeb ennetähtaegselt enne kindlustusperioodi lõppemist, algab kahjust 
teatamise pikendusaeg kindlustuslepingu lõppemise päevast. 
Kindlustuskaitse tagasiulatuv periood − kindlustuspoliisil märgitud ajavahemik enne 
kindlustusperioodi algust, mille jooksul võis toimuda kindlustusjuhtum, tingimusel, et  
kindlustusvõtja ega kindlustatu ei teadnud ega pidanud kindlustuslepingu sõlmimise hetkel 
teadma, et kindlustusjuhtum on juba toimunud. 
Kolmas isik –  füüsiline või juriidiline isik, kellele kindlustatu tegevuse või tegevusetuse tagajärjel 
tekkis kahju ja kellele kindlustuslepingu kohaselt on nähtud ette kindlustushüvitise maksmine. 
Käesolevate kindlustustingimuste tähenduses ei loeta kolmandaks isikuks kindlustusvõtjat, 
kindlustatut ja kaaskindlustatut. 
Õigusabikulud – BTAga kooskõlastatud kohtukulud ja kohtuvälised kulud (sh kulud õigusabile), 
mis tekivad seoses kolmanda isiku poolt kindlustatu vastu esitatud kahjunõude menetlemisega. 
 
2. KINDLUSTUSOBJEKT 

 
2.1. Kindlustusobjektiks on kindlustatu üldine tsiviilvastutus otsese varalise isiku- või varakahju 
eest, mis tekitatakse kindlustatu tegevuse või tegevusetusega kindlustuspiirkonnas kolmandale 
isikule  
 
3. KINDLUSTUSKAITSE 

 
3.1. BTA hüvitab kolmandale isikule kindlustuslepingu kohaselt dokumentaalselt tõendatud 
tegelike kahjude ja  kulutuste ulatuses: 
3.1.1. kolmandale isikule tekkinud isikukahjud; 
3.1.2. kolmandale isikule tekkinud varakahjud; 
3.1.3. õigusabikulud; 
3.1.4. päästekulud. 
3.2.  Kindlustuskaitse, võttes arvesse käesolevates tingimustes sätestatud erandeid ja välistusi, 
hõlmab (kuid ei piirdu nendega): 
3.2.1. tsiviilvastutust kahjude eest, mille on põhjustanud isik, kelle eest kindlustatu Eesti Vabariigis 
kehtivate õigusaktide kohaselt vastutab; 
3.2.2. kindlustatu kui maatüki, hoone või ruumi omaniku või valdaja tsiviilvastutust; 
3.2.3. kindlustatu kui jalakäija tsiviilvastutust; 
3.2.4. väheohtlike ja väikese traumaohuga spordiliikidega harrastaja tasemel tegeleva kindlustatu 
tsiviilvastutust; 
3.2.5. kindlustatu kui koduloomade, kodustatud väikeloomade ja kariloomade omaniku või valdaja 
tsiviilvastutust. 
3.2.6. kindlustatu kui Eesti Vabariigi õigusaktidega sätestatud korras registreerimisele 
mittekuuluvate transpordivahendite või liikuvtehnika omaniku või valdaja tsiviilvastutust. 
3.3. Poolte kokkuleppel, kooskõlas käesolevate tingimustega ning eeldusel, et kindlustuspoliisile on 
tehtud vastav märge, on kindlustatud ka ehitaja ja ehituse alltöövõtja tsiviilvastutus; sealjuures 
sätestatakse, et: 
3.3.1. kindlustusobjektiks on kindlustatu kui ehitaja või ehituse alltöövõtja tsiviilvastutus 
kolmandale isikule ehitustööde teostamise ajal kindlustatu tegevuse või tegevusetusega tekitatud 
kahju eest; 
3.3.2. kolmandaks isikuks on füüsiline või juriidiline isik, välja arvatud kindlustusvõtja, kindlustatu, 
kindlustatu töötajad või isikud, kes teevad ehitustöid kindlustatu, BTA ja muude ehituses osalejate 
jaoks mõne muu lepingu alusel; 
3.3.3. käesolevate tingimuste punkt 4.1.20. on kehtetu. 
3.4. Kindlustuslepingu kehtivuspiirkond (kindlustuspiirkond) on Eesti Vabariigi territoorium. BTA ja 



kindlustusvõtja vahelise kokkuleppe kohaselt, mis märgitakse kindlustuspoliisile, võib 
kindlustuslepingu kehtivuse territooriumi laiendada või piirata. 
 
4. VÄLISTUSED 

 
4.1. Kindlustusjuhtumiks ei loeta ja BTA ei hüvita kahju, mis: 
4.1.1. on otseselt või kaudselt tekkinud aatomi- ja tuumaenergia kasutamise käigus 
tuumareaktsiooni, tuumade plahvatusliku ühinemise, tuumakiirguse või (tuuma-) radioaktiivse 
saastumise, ioniseeriva kiirguse, radiatsiooni või radioaktiivse saastumise tulemusel; 
4.1.2. on otseselt või kaudselt tekkinud mistahes plahvatusohtlikus tuumaseadeldises või selle 
osas sisalduva radioaktiivse, toksilise, plahvatusohtliku jt. ohtliku aine kasutamise tagajärjel; 
4.1.3. on otseselt või kaudselt tekkinud, tingitud või võimendunud sõdade, invasioonide, 
välisvaenlase tegevuse, sõjategevuse (nii sõja kuulutamisega kui ka ilma), kodusõdade, mässude, 
streikide, ülestõusude, rahutuste, revolutsioonide, sõjalise või usurpeeriva riigipöörde, 
sõjaseisukorra, röövimise või marodöörluse, vägivalla, vandalismi või sabotaaži tulemusel; samuti 
konfiskeerimise, natsionaliseerimise, võõrandamise või hõivamise või vara hävitamise tulemusel, 
kui selle läbiviijaks oli juriidiliselt või faktiliselt tunnustatud riik, omavalitsus või mistahes poliitiline 
organisatsioon või selle nimel või sellega koostööd tegevad või selle korralduste alusel tegutsevad 
isikud, sõltumata nende korralduste seaduslikkusest, samuti muudest poliitilistest riskidest 
tulenevaid kahjusid; 
4.1.4. on tekkinud otseselt või kaudselt seoses terroriaktiga, s.t. aktiga, mis väljendub jõu ja 
vägivalla kasutamises või jõu ja vägivallaga ähvardamises ükskõik, millise isiku või isikuterühma 
poolt, kes tegutsevad kas üksi või ühenduses mõne organisatsiooni või valitsusega või nende 
nimel, ja mis on pandud toime poliitilistel, usulistel, ideoloogilistel või etnilistel põhjustel, ja mille 
eesmärgiks on mõjutada valitsust või ohustada ühiskonda või mõnda selle osa. Hüvitamisele ei 
kuulu ka mistahes kahjud, mis on otseselt või kaudselt seotud terroriakti ennetavate meetmetega; 
4.1.5. on tekkinud otseselt või kaudselt tegelikust või võimalikust saasteainete emissioonist, 
väljavoolamisest, eraldumisest või lekkimisest, saastumisest (sh. saastumisest pikema aja jooksul), 
keskkonnakahjust; või tulenesid mistahes keskkonna mürgitamise või saastumise seire, 
kontrollimise, hindamise või ennetamisega, samuti saaste kokkukogumise, neutraliseerimise, 
desaktiveerimise ja keskkonna puhastamisega seotud tasudest, sealhulgas keskkonna 
kahjustumisest; 
4.1.6. on otseselt või kaudselt tekkinud seoses kindlustatu või kolmanda isiku tahtluse, raske 
hooletuse või kuriteo toimepanemisega, mille eest on ette nähtud vastavalt Eesti Vabariigi 
õigusaktidele kriminaalvastutus; 
4.1.7. on tekkinud seoses kindlustatu teadliku õigusrikkumisega, õigusaktide, standardite, 
tehniliste normide, juhiste ja muude selletaoliste dokumentide tingimuste eiramisega; 
4.1.8. on tekkinud asbestoosi või muude asbesti, asbestist või asbesti sisaldavate toodete 
olemasolust, lähedusest, kaevandamisest, töötlemisest, tootmisest, müümisest, levitamisest, 
hoidmisest kasutamisest põhjustatud haiguste (sh. vähi), HI-viiruse, AIDS-i või AIDS-iga 
sarnanevate haiguste tagajärjel, või on põhjustatud polüklooritud bifenüülist, detüsteroolist, 
dioksiidist, siliitsiumdioksiidist, uriinformaldehüüdist; 
4.1.9. on tekkinud edasikantud nakkushaiguste tagajärjel; 
4.1.10. tuleneb mistahes liiki elektromagnetilisest väljast või kiirgusest, sealhulgas selliseid 
kahjusid, mis tekkisid elektriülekandeliinide või mistahes liiki elektritoodete toimel mõjudes inimese 
psüühikale või varale, mille tulemusena tekkis kahju inimesele tervisele või elule või vara 
maksmuse vähenemine; 
4.1.11. tuleneb hallitusest, toksilisest hallitusest, hallitusseentest, majavammist, või on tekkinud 
pidevast kahjulikust toimest (nt.  konstrueerimis-,  planeerimis-või ehitusvead või muud hoone või 
ehitise iseärasused jne); 
4.1.12. on käsitletav kaudse varalise kahjuna (nt saamatajäänud tulu), samuti leppetrahvi ja 
muud liiki trahve või muid sarnaseid sanktsioone, tasumata makse ja muid makseid, mille tasumise 
kohustus tuleneb seadusest, lepingust või muust kokkuleppest; 
4.1.13. kuuluvad hüvitamisele pensioni-, ravi- või muu sotsiaalkindlustuse korras Eesti Vabariigis 



kehtivate õigusaktide kohaselt. 
4.1.14. on kindlustatu poolt põhjustatud jahil olles, purjetades, surfilauaga sõites, tegeledes 
ratsaspordi või muu hobustega seotud spordialaga, langevarjuspordiga, alpinismiga, rattaspordiga, 
auto- ja motospordiga, poksiga, maadlusega, võitluskunstidega, samuti osaledes nimetatud 
spordialade võistlustel või võistlusteks ette valmistudes (treenides), ning tegeledes mistahes liiki 
profispordiga; 
4.1.15. on põhjustatud kindlustatu kui mistahes maismaal, vees või õhus kasutatava ning Eesti 
Vabariigi õigusaktidega sätestatud korras registreerimisele kuuluva liiklusvahendi (sh. haagise) 
omaniku, valdaja, kasutaja või juhi poolt, kaasa arvatud kahju, mis on seotud peale- või 
mahalaadimistöödega, juhul, kui kindlustatud on ehitaja ja ehituse alltöövõtja tsiviilvastutus, ei 
kohaldata käesolevat punkti kindlustusavaldusel märgitud ehitustehnika osas ehitusplatsil 
tehtavate ehitustööde ajal; 
4.1.16. on tekkinud seoses patentide, autoriõiguste, firma logo, firma märgi või registreeritud 
disaini või mistahes muu kaubamärgi kasutamisega; 
4.1.17. on tekitatud põllule kariloomade või ulukite poolt. 
4.1.18. on põhjustatud kindlustatu kui koerte, kariloomade, hobuste, eksootiliste loomade, samuti 
tulu saamise eesmärgil peetavate loomade omaniku, pidaja või järelevaataja poolt; 
4.1.19. on asjale pikema aja jooksul tekkinud temperatuuri, gaasiaurude (samuti suitsu, tahma, 
tolmu jms.), niiskuse, sademete, vihmast või sulaveest tingitud üleujutuste, kanalisatsiooni, 
kaevude, äravoolutorude jm. sarnaste objektide ummistuste (liigtäitumise) tagajärjel. Nimetatud 
kahjud hüvitatakse  juhul, kui need on tekkinud ootamatult ja ettenägematult; 
4.1.20. on tekkinud ehitus- ja montaažitööde tegemise käigus; 
4.1.21. on tekitatud kolmandale isikule kuuluvale maale, samuti hoonete või teiste ehitiste 
kahjustusi, mis on põhjustatud vibratsioonist, maapinna või hoone vundamendi vajumisest, 
varingust, põrumisest või teisaldamisest, lammutamisest või alustugede amortiseerumisest; 
4.1.22. on tekkinud plahvatusest või plahvatusega kaasnenud varingust või sisselangemisest; 
4.1.23. on tekkinud seoses üleujutusest põhjustatud voolava või seisva veega ja põhjavee taseme 
muutumisega; 
4.1.24. on tingitud konstruktsioonide, sisseseade ja materjalide amortiseerumisest, sealhulgas 
konstruktsioonide, materjalide ja sisseseade kasutamisest üle ekspluateerimistähtaja; 
4.1.25. on tekkinud eksperimentaal- või uurimistööde käigus; 
4.1.26. on tekkinud  täieliku või osalise tööseisaku tagajärjel; 
4.1.27. on põhjustatud kindlustusvõtja või kindlustatu lähedastele, kes elavad koos temaga ja 
kellega tal on ühine majapidamine; 
4.1.28. on tekkinud seoses vastutusega, mille kindlustatu on endale võtnud seoses lepingu või 
muu kokkuleppega eeldusel, et kindlustatul ei lasu niisugust vastutust ilma sellise lepingu või 
kokkuleppeta; 
4.1.29. on põhjustatud kindlustatu poolt alkoholi, narkootiliste vm. toksiliste või psühhotroopsete 
ainete mõju all ning mis mõjuvad ravimite toimele, mis ei ole raviarsti poolt välja kirjutatud või 
ülalmainitud ainete jääknähud; 
4.1.30. on tekkinud seoses asja kahjustamisega: 
1) mis kuulub kindlustatule või mida Kindlustatu annab üürile, üürib, valdab või laenutab 
2) mille kindlustatu on võtnud müügile; 
3) mis on kindlustatu haldamise, järelevalve, kontrolli all või hoiul; 
4) mida kindlustatu transpordib; 
5) või millega kindlustatu töötab ( parandab, veab, kontrollib, laadib peale või maha jne.); 
6) või esemed (toiduainetega), mida kindlustatu töötleb, töötleb ümber või mõjutab muul viisil; 
4.1.31. on põhjustatud kindlustatu poolt mistahes majandus- või kutsetegevuse käigus või 
tegevusest juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmena, ettevõtte majandusüksuse juhi või 
ametiisikuna.  
4.1.32. on tekkinud kindlustatu poolt või nimel valmistatud või tarnitud kauba või osutatud 
teenuse tõttu; 
4.1.33. on kindlustatule tekkinud kulutustest või väljamaksetest, mis on põhjustatud kindlustatu 
poolt või nimel valmistatud või tarnitud kaupade käibelt kõrvaldamisest, tagasikutsumisest, 



kontrollimisest, remondist, parandamisest või asendamisest, või kindlustatu poolt või nimel 
osutatud teenustest, kui need on seotud kaupade või teenuste puuduliku kvaliteedi ja nõuetele 
mittevastavusega või toodangu või teenuste ohtlikkuse või iseärasustega. 
4.2. Kui kindlustatud on ehitaja ja ehituse alltöövõtja tsiviilvastutus, ei loeta kindlustusjuhtumiks ja 
BTA ei hüvita kahju, mis: 
4.2.1. on tekkinud seoses ehitus-, remondi-, montaaži- ja demontaažitööde, lõhkumis- ja 
lammutustöödega, teenindustööde ja muude sarnaste töödega: 
1) lennuvälja perimeetril; 
2) laevadel; 
3) tammidel, muulidel, viaduktidel (õhusildadel), veealustel rajatistel; 
4.2.2. on tekkinud pärast objektil remondi- või ehitustööde lõpetamist; 
4.2.3. on tekkinud lammutustööde tagajärjel, välja arvatud juhtudel, kui lammutamise käigus ei 
puututud hoone kandekonstruktsioone ega kasutatud iseliikuvat tehnikat, näiteks ekskavaatorit, 
buldooserit; 
4.2.4. on põhjustatud maa-alustest liinidest (kaablitest, maa-alustest kanalitest, vee- ja 
gaasitorustikest jms.), samuti kõrge- ja madalpingeliinide juhtmetest, kui Kindlustatu ei teinud 
enne tööde alustamist kindlaks nende asukohta ega hankinud vastavaid plaane. 
 
5. KINDLUSTUSSUMMA 

 
5.1. Kindlustuslepingu sõlmimisel lepivad kindlustusvõtja ja BTA kokku eraldi kindlustussumma 
suuruse ühe kindlustusjuhtumi korral esitatavate kahjunõuete osas ja kindustussumma suuruse 
kogu kindlustusperioodil esitatavate kahjunõuete osas (kindlustussumma kindlustusperioodil). 
Kindlustussummad märgitakse kindlustuspoliisile. 
5.2. Kindlustusvõtja ja BTA võivad leppida kokku eraldi kindlustussummad, mis märgitakse 
kindlustuspoliisile: 
5.2.1. ühe isiku poolt esitatavate kahjunõuete osas; 
5.2.2.  teatud liiki kahjude osas (isikukahju, varakahju jne) 
5.3. Ühe kindlustusjuhtumi tagajärjel tekkinud kahjude eest väljamakstav kindlustushüvitis ei ületa 
ühele kindlustusjuhtumile kehtestatud kindlustussummat. 
Kõiki ühel ja samal pidevalt või korduvalt esineval põhjusel või ühest ja samast pidevast või 
korduvast asjaolust tulenevaid kahjusid käsitletakse ühe kindlustusjuhtumina, mis on saabunud 
sellel kindlustusperioodil, kui esitati esimene kahjunõue. 
5.4. Kui kindlustuspoliisil on määratud kindlaks kindlustussumma ühe isiku poolt esitatavatele 
kahjunõuetele, ei ületa ühele isikule tekitatud kahjude eest makstav kindlustushüvitis ühe isiku 
kahjunõuetele kehtestatud kindlustussummat. 
5.5. Kõikide kindlustusperioodi jooksul saabunud kindlustusjuhtumite eest väljamakstav 
kindlustushüvitis ei ületa kogu kindlustusperioodi vältel esitatavatele kahjunõuetele kehtestatud 
kindlustussummat (kindlustussummat kindlustusperioodil). 
5.6. Pärast kindlustushüvitise väljamaksmist väheneb kogu kindlustusperioodil esitatavate 
kahjunõuete kindlustussumma (kindlustussumma kindlustusperioodil) väljamakstud 
kindlustushüvitise võrra. Kindlustusvõtjal on õigus taastada kindlustussumma kooskõlas 
käesolevate tingimustega, sõlmides ülejäänud kindlustusperioodi ajaks lisakokkuleppe ja tasudes 
BTA poolt kindlaksmääratud täiendava kindlustusmakse. 
 
6. KINDLUSTUSLEPINGU SÕLMIMINE JA KINDLUSTUSMAKSE TASUMINE 

 
6.1. Kindlustusleping sõlmitakse BTA kinnitatud vormis kindlustusavalduse alusel, mille 
kindlustusvõtja esitab täielikult täidetult BTAle ja mis on kindlustuslepingu lahutamatuks osaks. 
6.2. BTAl on õigus nõuda täiendavaid dokumente või muud infot, mis on vajalik riskide 
hindamiseks ja kindlustuslepingu sõlmimiseks. 
6.3. Kindlustuslepingu sõlmimisel väljastab BTA kindlustusvõtjale kindlustuspoliisi, mis tõendab 
kindlustuslepingu sõlmimist. 
6.4. Kindlustusleping sõlmitakse 1 (üheks) aastaks, kui BTA ja kindlustusvõtja ei lepi kokku teisiti 



6.5. Kindlustusvõtja peab tasuma kindlustusmakse või perioodiliste kindlustusmaksete tasumise 
kokkuleppe korral esimese kindlustusmakse kohe pärast kindlustuslepingu sõlmimist. 
Kindlustusmakse tasumisel pangaülekandega loetakse see makstuks momendist, mil makse laekus 
BTA või vastava kindlustuspoliisi ja arve väljastanud kindlustusvahendaja pangaarvele. Kui 
kindlustusvõtja ei ole 14 (neljateistkümne) päeva jooksul pärast kindlustuslepingu sõlmimist 
tasunud kindlustusmakset või esimest kindlustusmakset, võib BTA kuni kindlustusmakse tasumiseni 
kindlustuslepingust taganeda. Kui kindlustusmakse või esimene kindlustusmakse ei ole tasutud 
kindlustusjuhtumi toimumise ajaks, vabaneb BTA kindlustuslepingu täitmise kohustusest.  
 
7. KINDLUSTUSVÕTJA JA KINDLUSTATU KOHUSTUSED 

 
7.1. Kindlustusvõtja ja kindlustatu on kohustatud: 
7.1.1. teatama BTAle kindlustuslepingu kehtivuse ajal viivitamata kõikidest kindlustusvõtja 
esitatud dokumentidel oleva info muudatustest, samuti asjaoludest, mis võivad suurendada 
kindlustusriski; 
7.1.2. teatama BTAle teistest neile teadaolevatest kehtivatest kindlustuslepingutest, mis on 
sõlmitud sama kindlustusriski kindlustamiseks. 
7.1.3. võimaldama BTAle kindlustuslepingu kehtimise vältel üle vaadata kindlustatu vara. 
7.1.4. teatama BTAle oma deklareeritud elukoha või sellest erineva tegeliku aadressi muutumisest 
10 (kümne) päeva jooksul. Kui Kindlustusvõtja ja Kindlustatu puhul on tegemist kahe eri isikuga, 
tuleb deklareeritud või tegeliku elukoha muutumisest teatada nii Kindlustusvõtjale kui ka 
Kindlustatule. 
7.1.5. teatama BTAle õigusabi vajadusest seoses kolmanda isiku kahju nõudega ning samuti 
kirjalikult kooskõlastama BTAga kõik vajalikud õigusabikulud. 
7.1.6. kooskõlastama BTAga kirjalikult päästekulude vajadust ja suurust. 
 
 
8. KINDLUSTUSVÕTJA, KINDLUSTATU JA BTA ÕIGUSED NING KOHUSTUSED 
KINDLUSTUSJUHTUMI SAABUMISE KORRAL 
 
8.1. Kindlustusvõtja ja kindlustatu on kohustatud: 
8.1.1. viivitamata teatama kirjalikult BTAle tema suhtes BTA vastutust põhjustada võiva kohtu- või 
muu menetluse alustamisest või asjaolust, mis võib olla aluseks kolmanda isiku poolt 
kindlustusvõtja või kindlustatu vastu kahjunõude esitamisele; 
8.1.2.  teatama kirjalikult BTAle asjaolust, mille tagajärjeks võib olla kindlustusjuhtumi toimumine, 
samuti tema vastu kahjunõude esitamisest, ühe nädala jooksul, arvates ajast, mil kindlustusvõtja 
või kindlustatu sai asjaolust või kahjunõude esitamisest teada; 
8.1.3. BTAga kirjaliku kooskõlastuse alusel rakendama kõiki mõistlikke meetmeid tekkinud või 
võimalike kahjude ärahoidmiseks või vähendamiseks, mis võivad saada kolmandate isikute 
kahjunõuete aluseks. Juhul, kui kindlustusvõtjast või kindlustatust mittesõltuvatel põhjustel puudub 
võimalus teatada BTAle vältimatute meetmete rakendamise vajadusest, mis võivad hoida ära või 
vähendada võimalikke või tekkinud kahjusid, peab kindlustusvõtja või kindlustatu rakendama 
vältimatuid meetmeid võimalike või tekkinud kahjude ärahoidmiseks või vähendamiseks BTAga 
kooskõlastamata; 
8.1.4. esitama BTAle kogu kättesaadava info (nt andmed võimalike tunnistajate kohta jms) ja 
dokumendid, mille alusel on võimalik otsustada tekitatud kahju põhjuste, iseloomu ja ulatuse üle; 
8.1.5. võimaldama BTAl osaleda kahju põhjuste ja suuruse kindlakstegemisel 
8.1.6. volitama BTA nõudmisel BTAd või BTA poolt osundatud isikut saama kõiki vajalikke 
dokumente või dokumentide koopiaid ja/või esindama kindlustusvõtja ja/või kindlustatu huve 
kohtus või mujal; 
8.1.7. esitama BTAle kohe pärast kättesaamist kõik kahjunõudega seotud ja kolmandatelt isikutelt 
saadud dokumentide (pretensioonid, hagiavaldused, teatised, kohtukutsed jne.) koopiad; 
8.1.8.  Kindlustusvõtjal ja kindlustatul ei ole ilma BTA kirjaliku nõusolekuta õigust kahjunõuet 
osaliselt või täielikult tunnustada, hagi õigeks võtta, sõlmida kompromissi või mistahes 



kokkuleppeid kahju hüvitamise osas või sooritada kahjunõude alusel makseid, mida võiks käsitada 
kindlustuslepingust tulenevate hüvitistena. BTA vabaneb kindlustuslepingu täitmise kohustusest, 
kui kindlustusvõtja või kindlustatu rahuldab kahjunõude või tunnustab seda ilma BTA kirjaliku 
nõusolekuta, välja arvatud juhul, kui kahjunõude tunnustamata või rahuldamata jätmine on 
kolmanda isiku huvisid arvestades ilmselt vastuolus hea usu põhimõttega. 
8.1.9. Kindlustusvõtja ja kindlustatu on kohustatud täitma BTA poolt kahjunõude lahendamiseks 
tehtavaid korraldusi. Juhul, kui kindlustusvõtja või kindlustatu eirab BTA korraldusi, ei ole 
kulutused, mis on suuremad kui BTA poolt kahjunõude lahendamiseks välja pakutud summa, BTA 
jaoks kohustavad. 
8.2. BTAl on õigus kindlustusleping üles öelda, samuti keelduda kindlustushüvitise 
väljamaksmisest osaliselt või täielikult, kui kindlustusvõtja või kindlustatu rikub käesoleva lepingu 
punktides 8.1.1.−8.1.9. nimetatud kohustusi. 
8.3. BTAl on õigus kindlustusvõtjale või kindlustatule igas kahjunõude menetlemise staadiumis 
soovitada kahjunõue teatud summa eest rahuldada. 
 
9. KINDLUSTUSHÜVITIS 

 
9.1. BTA maksab kindlustushüvitise, mis vastab kolmandale isikule tekitatud kahju tegeliku ulatuse 
rahalisele väärtusele, ületamata kindlustuspoliisil märgitud kindlustussummat ja arvates 
kindlustushüvitisest maha poliisil märgitud omavastutuse. Kindlustushüvitise taotlemiseks peab 
BTAle esitama järgmised dokumendid: 
9.1.1. Kindlustatu poolt täidetud BTA kinnitatud vormis avaldus-kahjuteade, milles peab võimaluse 
korral olema täielik ja detailne võimalikku või juba saabunud kindlustusjuhtumit puudutav info ning 
märgitud ära ka teised kindlustusandjad, kellega on sõlmitud üldise tsiviilvastutuse 
kindlustuslepingud või ehitaja ja ehituse alltöövõtja tsiviilastutuse kindlustuslepingud kindlustatu 
tsiviilvastutuse kindlustamiseks; 
9.1.2. kindlustuspoliisi koopia; 
9.1.3. kolmanda isiku kahjunõue kohe peale selle kättesaamist; 
9.1.4. kohtuotsus juhul, kui kolmas isik on esitanud kohtule hagi kahjude hüvitamiseks ja hagi on 
vaadatud läbi kohtumenetluses; 
9.1.5. isikukahju puhul meditsiinidokumendid (näiteks riikliku kohtuarstliku ekspertiisibüroo otsus 
või meditsiiniasutuse järeldus kolmanda isiku tervisele tekitatud kahju iseloomu ja raskuse või 
surma põhjuste kohta, samuti andmed selle kohta, kas kolmas isik võis olla kahju tekkimise hetkel 
alkoholi- või narkojoobes või toksiliste või psühhotroopsete ainete mõju all, väljavõte haigusloost 
jms) 
9.1.6. dokumendid, mis tõendavad kolmanda isiku õigust kindlustushüvitisele; 
9.1.7. dokumendid, mis tõendavad tekitatud kahjude suurust; 
9.1.8. pädevate riigiasutuste kinnitused võimaliku kindlustusjuhtumi asetleidmise kohta; 
9.1.9. muud dokumendid, mis tõendavad kindlustusjuhtumi saabumist ja tekkinud kahju suurust 
9.2. BTA hüvitab isikukahju järgmiselt: 
9.2.1. kolmanda isiku ravikulud, s.t. kulutused, mis on seotud kolmanda isiku toomise, 
paigutamise ja viibimisega raviasutuses, diagnostikaga, ravimisega ja rehabiliteerimisega 
raviasutuses ja taastusraviasutuses, hooldamisega, ravivahendite hankimisega, ravitoitlustamisega, 
ravimisega kodustes tingimustes (kaasa arvatud sõidukulud, mis tekkisid ravi- või 
taastusraviasutuse külastamisega), samuti proteesimise, endoproteesimise ja tehniliste 
abivahendite soetamise või üürimisega. Käesolevate kindlustustingimuste kohaselt ei hüvitata  
kulutusi, mis on seotud  kolmanda isiku ravimisega kõrgema teenindustasemega tingimustes. 
Kõrgema teenindustasemega tingimusteks käesolevate kindlustustingimuste tähenduses loetakse 
meditsiiniasutuste poolt pakutavaid teenuseid, mis muudavad ravimise mugavamaks, kuid ei ole 
raviprotsessi heade tulemuste saamiseks vajalikud; 
9.2.2. kahjud, mis tulenevad kolmanda isiku ajutisest või püsivast töövõimetusest, s.t. kolmanda 
isiku sotsiaalmaksuga maksustatavate tulude vähenemisest tekkinud kahju. Kolmanda isiku tulude 
hindamisel enne kahju tekkimist, lähtutakse kolmanda isiku poolt Maksu- ja Tolliametile vahetult 
kahju tekkimisele eelnenud kuue kuu jooksul sotsiaalmaksuga maksustatud deklareeritud 



summadest. Kahjusummat vähendatakse kolmandale isikule kohustusliku kindlustuse või seaduse 
alusel makstava hüvitise või kompensatsiooni võrra.  

9.2.3. kolmanda isiku ülalpeetavatele seoses kolmanda isiku surmaga tekkinud kahjud, mis 
vastaks ülalpidamise suurusele, mida surmasaanu oleks oma eeldatava eluea kestel sellele isikule 
võimaldanud ja millest arvestatakse maha riiklik pension ja muud toetused, mis on nähtud 
ülalpeetavale ette toitja kaotuse korral. Ülalpeetavateks loetakse: 

1) kolmanda isiku lapsi kuni nende täisealiseks saamiseni või kuni nad õpivad õppeasutuses 
päevases õppevormis, kuid mitte kauem, kui nende 24. aastaseks saamiseni; või 
vanusest sõltumata, kui nad enne täisealiseks saamist invaliidistusid; 

2) kolmanda isiku vendi, õdesid ja lapselapsi, kui nad on alla 18. aastased ja neil ei ole teisi 
töövõimelisi toitjaid, või kuni nad õpivad õppeasutuses päevases õppevormis, kuid mitte 
kauem, kui nende 24. aastaseks saamiseni, kui neil ei ole töövõimelisi vanemaid; või 
vanusest sõltumata, kui neil ei ole töövõimelisi vanemaid ja nad enne täisealiseks saamist 
invaliidistusid; 

3) kolmanda isiku töövõimetut leske, töövõimetuid vanemaid või vanavanemaid − kuni 
nende töövõime taastumiseni, samuti töövõimelist leske, kui perekonnas on kuni 8-
aastaseid lapsi või lapsinvaliid; 

4) teisi  kolmanda isiku ülalpidamisel olevaid endisi pereliikmeid, keda loetakse selleks 
seaduse kohaselt. 

9.2.4. matusekulud − hüvitatakse dokumentaalselt tõestatud mõistlikud kulud. Kolmanda isiku 
matustega seotud kahjude eest on õigust saada hüvitist füüsilisel isikul, kes võtab enda peale 
matuste korraldamise ja esitab surmatunnistuse originaali ning samuti matuse toimumist ja sellega 
seotud kulusid tõendavad dokumendid. 
9.3. BTA hüvitab varakahju: 
9.3.1. vallasasja täieliku hävimise korral − rahasumma, mis tuleneb asja tegeliku maksumuse 
vahest vahetult enne ja pärast kindlustusjuhtumi saabumist. Asi loetakse hävinuks, kui selle 
taastamine on tehniliselt või majanduslikult põhjendamatu. Taastamine loetakse majanduslikult 
põhjendamatuks juhul, kui eeldatav taastamise maksumus ületab asja tegeliku maksumuse vahe 
vahetult enne ja pärast kindlustusjuhtumit. Vallasasja täieliku hävimise korral maksab BTA  
kindlustushüvitise välja järgmiselt: 
− kui kolmas isik kui asja omanik on nõus tunnistama asja täielikku hävimist, maksab BTA 
kindlustushüvitise välja selles ulatuses, mis vastab asja tegelikule maksumusele vahetult enne 
kindlustusjuhtumit, eeldusel, et  kolmas isik annab asja jäänused üle BTA omandisse; 
− kui kolmas isik kui asja omanik ei ole nõus tunnistama asja täielikku hävimist, maksab BTA 
kindlustushüvitise välja selles ulatuses, mis vastab asja tegeliku maksumuse vahele vahetult enne 
ja pärast kindlustusjuhtumit; 
9.3.2. asja kahjustumise korral kulutused, mis on vajalikud asja taastamiseks samasse seisukorda, 
milles see oli vahetult enne kindlustusjuhtumit. 
9.4. Kui kolmanda isikuga ei ole võimalik kahju suuruse osas kokkuleppele jõuda, on BTAl õigus 
nõuda kahju suuruse määramiseks sõltumatu eksperdi kaasamist. Ekspertiisiga seotud kulud 
loetakse kahjuks ning hüvitatakse kindlustuslepingus (kindlustuspoliisil) märgitud kindlustussumma  
raames. 
9.5. Ühte kindlustusjuhtumit puudutava kahjunõude alusel makstava kindlustushüvitise suurus 
arvutatakse välja järgmiselt: nimetatud kahjusummast arvestatakse maha kindlustuspoliisil 
märgitud omavastutus, samuti on BTAl õigus pidada kinni kindlustusmakse tasumata osa, kui 
kindlustuspoliisil on nähtud ette kindlustusmakse tasumine osade kaupa. 
9.6. Kui kindlustusjuhtumi tagajärjel tekitati kahju mitmele isikule ja kahjude suurus ületab 
kindlustuslepingus ühe kindlustusjuhtumi kohta esitatavatele kahjunõuetele kindlaks määratud 
kindlustussumma, maksab BTA kindlustushüvitise välja kahjunõuete esitamise järjekorras ning 
seejuures kuni hetkeni, kui väljamakstava kindlustushüvitise summa saavutab ühe kindlustuspoliisil 
märgitud kindlustusjuhtumi kohta esitatavale kahjunõuetele ette nähtud kindlustussumma. 
9.7. Kui kahjude tekitamises on tuvastatud mitme isiku osaline vastutus, maksab BTA  
kolmandatele isikutele kindlustushüvitise välja proportsionaalselt kindlustatu vastutuse ulatusele. 



9.8. Kui kolmandatele isikutele tekitatud kahju hüvitavad muud isikud, maksab BTA välja üksnes 
kindlustuslepingu kohaselt makstava hüvitise ja muude isikute poolt makstud hüvitise vahe. 
Kindlustusvõtja ja kindlustatu kohustuvad BTAd sellisest hüvitamisest teavitama, seda ka juhul, kui 
antud hüvitis saadi pärast BTAlt hüvitise saamist või pärast kindlustuslepingu lõppemist. 
9.9. BTA maksab kõik kindlustuslepinguga seotud kindlustushüvitised välja kahjunõuete esitamise 
järjekorras. 
9.10. BTA ei hüvita kahjusid, mis tekkisid korduvalt ühel ja samal põhjusel, mis oli kolmandale 
isikule tekitanud kahju juba varem ja mida BTA on juba hüvitanud. 
 
10. KINDLUSTUSHÜVITISE VÄLJAMAKSMINE 

 
10.1. Käesolevate kindlustustingimuste kohaselt maksab BTA kindlustushüvitise välja järgmiselt: 
10.1.1. Kindlustushüvitis makstakse välja kolmandale isikule, kellel on õigus kindlustustushüvitist 
saada. 
10.1.2. Juhul, kui kindlustusvõtja või kindlustatu hüvitab tekitatud kahju BTA kirjalikul nõusolekul 
kolmandale isikule, maksab BTA kindlustushüvitise välja kindlustusvõtjale või kindlustatule. 
10.2. BTA maksab kindlustushüvitise välja tõendatud ulatuses, mis ei ületa kindlustussummat,  
eeldusel, et kindlustusjuhtum saabus kindlustuslepingu kehtivuse ajal või kindlustuskaitse 
tagasiulatuval perioodil ning kolmanda isiku kahjunõue esitati kindlustatule kindlustusperioodi ajal 
või 30 (kolmekümne) päeva jooksul pärast kindlustusperioodi lõppemist või kahjudest teatamise 
pikendusaja jooksul ja kindlustatu esitas õigeaegselt BTAle avalduse-kahjuteate. 
10.3. BTA maksab kindlustushüvitise välja kindlustuslepingu nende tingimuste kohaselt, mille 
kehtivuse ajal kolmas isik esitas kahjunõude esimest korda. Juhul, kui kolmas isik esitas 
kahjunõude kahjudest teatamise pikendusajal, loetakse kahjunõue käesoleva punkti tähenduses 
esitatuks kindlustusperioodi viimasel päeval. Kui kindlustatu teatas kindlustusperioodi ajal kirjalikult 
sündmusest, mis võib olla kindlustatule kahjunõude esitamise potentsiaalseks põhjuseks, loetakse 
nimetatud sündmusest tulenev avaldus-kahjuteade, mis esitatakse hiljemalt 30 (kolmkümmend) 
päeva pärast kindlustuspoliisi lõppemist või kahjudest teatamise pikendusajal, käesoleva punkti 
tähenduses esitatuks kindlustusperioodi viimasel päeval. 
10.4. BTA langetab otsuse kindlustushüvitise väljamaksmise, vähendamise või selle maksmisest 
keeldumise kohta 30 (kolmekümne) päeva jooksul pärast seda, kui ta on saanud avalduse-
kahjuteate ja muud dokumendid, mis kinnitavad kahjude tekkimise fakti, nende ulatust ja 
kolmanda isiku õigust kindlustushüvitist saada, ning teavitab sellest kolmandat isikut ja 
kindlustatut kirjalikult 10 (kümne) tööpäeva jooksul. BTA maksab kolmandale isikule 
kindlustushüvitise välja 14 (neljateistkümne) tööpäeva jooksul pärast kindlustushüvitise maksmise 
otsuse vastuvõtmist.  
10.5. Vaatamata käesolevate tingimuste punktis 10.4. sätestatule, maksab BTA kindlustushüvitise 
välja 14 (neljateistkümne) päeva jooksul ajast, kui kolmanda isiku kahjunõue tuvastati 
kohtuotsusega või rahuldati BTA kirjalikul nõusolekul kindlustatu või kindlustusvõtja poolt või 
tuvastati BTA kirjalikul nõusolekul nõude tunnustamise või kompromissiga.  
10.6. BTA hüvitab kindlustusvõtja või kindlustatu poolt kantud BTAga kirjalikult kooskõlastatud 
päästekulud ja õigusabikulud isegi siis, kui need koos muu hüvitisega ületavad kindlustussumma, 
14 (neljateistkümne) päeva jooksul kulutuste kogusuuruse teadasaamisest. 

10.7. Juhul, kui BTA ei maksa kindlustushüvitist õigeaegselt, maksab ta leppetrahvi 0,1% (ühe 
kümnendiku protsendi) ulatuses maksmisele kuuluvast kindlustushüvitise summast iga viivitatud 
päeva eest, kuid mitte rohkem kui 10% (kümme protsenti) maksmisele kuuluvast 
kindlustushüvitise summast. 
 
 
11. MUUD TINGIMUSED 

 
11.1. Kindlustusvõtjal on igal ajal õigus kindlustusleping üles öelda ning juhul, kui  
kindlustuslepingu kohaselt ei ole kolmandate isikute poolt esitatud ühtegi kahjunõuet või hagi ning 
ei ole toimunud ühtegi kindlustushüvitise väljamaksmist, on Kindlustusvõtjal õigus saada tagasi 



tasutud kindlustusmakse osa iga kindlustuslepingu järelejäänud täispäeva eest kuni lepingu 
kehtivusaja lõpuni. Sellisel juhul peab BTA väljamakstavalt summalt kinni kindlustuslepingu 
sõlmimisega seotud kulud, kuid mitte rohkem kui 20% (kakskümmend protsenti). 
11.2. Kindlustatu või kolmas isik on kohustatud maksma saadud kindlustushüvitise BTAle tagasi, 
kui BTA tuvastab pärast kindlustushüvitise väljamaksmist, et nimetatud kindlustushüvitise 
väljamaksmine ei olnud kindlustuslepingu ja Eesti Vabariigi õigusaktide kohaselt põhjendatud. 
11.3. Kindlustuslepingu osapooltel ei ole õigust loovutada kolmandatele isikutele mistahes neile 
kindlustuslepingust tulenevaid nõudeõigusi, ei juba olemasolevaid ega ka tulevikus tekkida võivaid. 
11.4. BTA, kindlustusvõtja ja kindlustatu kohustuvad mitte avaldama kindlustuslepinguga saadud 
konfidentsiaalset informatsiooni lepingu osapoolte ja kolmandate isikute kohta, samuti mitte 
kasutama seda teise poole huvide vastaselt. BTA-l on õigus esitada kindlustuslepinguga seotud 
andmeid ekspertidele ja edasikindlustajatele. 
11.5. Kindlustuslepingu sõlmimisega kinnitab kindlustusvõtja, et lubab BTA-l töödelda 
kindlustusriskide määramiseks kindlustusvõtja isikuandmeid (sealhulgas delikaatseid isikuandmeid)  
vastavalt Eesti Vabariigi seadustele. Käesolevas punktis mainitud kinnitus kehtib ka nende füüsiliste 
isikute kohta, kes sõlmivad kindlustuslepingu juriidilise isiku nimel. 
11.6. Kõik kindlustuslepingus käsitlemata küsimused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis 
kehtivatele õigusaktidele. 
11.7. Kindlustuslepingu võib lõpetada Eesti Vabariigi õigusaktides toodud tingimustel ja 
tähtaegadel. 
11.8. Kõik kindlustuslepingust tulenevad poolte vahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste 
teel, kokkulepet saavutamata seaduses ettenähtud korras. 
 


