GARANTIIKINDLUSTUSE
TINGIMUSED Nr. 1.1.
Kinnitatud AAS “BTA Baltic Insurance Company” Juhatuse otsusega Nr. LVB1_0002/02-03-03-201796, 01.11.2017.
AAS „BTA Baltic Insurance Company“ Eesti Filiaal sõlmib garantiikindlustuslepinguid käesolevate tingimuste alusel,
mis on leitavad aadressil www.bta.ee.

SISUKORD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

LEHEKÜLG

KASUTATUD MÕISTED
KINDLUSTUSJUHTUMID
KINDLUSTUSLEPINGU SÕLMIMINE
KINDLUSTUSKAITSE
KINDLUSTUSPERIOOD
KINDLUSTUSLEPINGU ENNETÄHTAEGNE LÕPETAMINE
KINDLUSTUSHÜVITISE MAKSMINE
KINDLUSTUSVÕTJA KOHUSTUSED
BTA KOHUSTUSED
MUUD TINGIMUSED

1
2
2
2
2
2
3
3
3
3

1. KASUTATUD MÕISTED
Kindlustusandja – AAS „BTA Baltic Insurance Company“ Eesti filiaal (edaspidi BTA, garantiikirjas garant).
Kindlustusvõtja – isik, kes sõlmib kindlustuslepingu ning kelle kohustuste täitmist BTA garanteerib (garantiikirjas
kasutatud garantii taotleja).
Soodustatud isik – isik, kellega seotud kindlustusriski BTA kindlustab, s.o. isik, kelle suhtes kindlustusvõtjal on
kohustused vastavalt hankedokumentidele, pakkumusele või sõlmitud lepingule (garantiikirjas kasutatud garantii
saaja).
Kindlustusleping – BTA ja kindlustusvõtja vahel sõlmitud leping, mis käsitleb BTA ja kindlustusvõtja vastastikkuseid
õigusi ja kohustusi. Kindlustuslepingu sõlmimise kinnituseks väljastab BTA kindlustusvõtjale kindlustuspoliisi ning
garantiikirja.
Kindlustusjuhtum – kindlustusriskiga seotud sündmus, mille realiseerumisel BTA maksab soodustatud isikule
kindlustushüvitist vastavalt sõlmitud kindlustuslepingule.
Kindlustushüvitis – kindlustusjuhtumi korral makstav summa, mis tagatakse soodustatud isikule kindlustusvõtja
kohustuste rikkumisel vastavalt sõlmitud kindlustuslepingule.
Kindlustussumma – maksimaalne väljamakstav summa kindlustusperioodi kohta, milles BTA ja kindlustusvõtja
kindlustusepingus kokku lepivad. Kindlustussumma on sätestatud poliisil. Juhul, kui BTA teeb osalise väljamakse, siis
väheneb kindlustussumma väljamakstud summa võrra.
Kindlustusmakse – kindlustusvõtja poolt BTA-le tasumisele kuuluv summa, mille tasumise tingimused on kindlaks
määratud kindlustuslepingus.
Kindlustusperiood – kindlustuslepingus kindlaksmääratud ajavahemik, mille jooksul BTA garanteerib soodustatud
isikule kindlustusjuhtumi toimumisel kindlustushüvitise maksmise.
Pakkumus – pakkumus on pakkuja tahteavaldus hankelepingu sõlmimiseks, mis on pakkujale siduv alates
pakkumuse esitamise tähtpäevast hankedokumentides määratud pakkumuse jõusoleku tähtaja lõppemiseni.
Leping – kokkulepe, mis on sõlmitud kindlustusvõtja ja soodustatud isiku vahel ning mis muuhulgas sätestab
kindlustusvõtja kohustused soodustatud isiku suhtes, mille täitmist BTA garanteerib vastavalt kindlustuslepingule.

1/3

2. KINDLUSTUSJUHTUMID
2.1. Kindlustusjuhtumid – Garantiikindlustus hõlmab alljärgnevaid kindlustusjuhtumeid, mis on sätestatud
kindlustuspoliisil.
2.2. Pakkumuse garantiikindlustus – Pakkumuse garantiikindlustuse kindlustusjuhtum loetakse toimunuks, kui:
2.2.1. kindlustusvõtja võtab pakkumuse selle jõusoleku tähtaja jooksul tagasi;
2.2.2. kindlustusvõtja ei allkirjasta hankelepingut soodustatud isiku poolt kindlaks määratud tähtaja jooksul;
2.2.3. kindlustusvõtja ei esita soodustatud isikule hankedokumentides sätestatud lepingu tagatist.
2.3. Ettemaksu garantiikindlustus – Ettemaksu garantiikindlustuse kindlustusjuhtum loetakse toimunuks, kui:
2.3.1. kindlustusvõtja rikub lepingust tulenevat ettemaksu tagastamise kohustust;
2.3.2. kindlustusvõtja ei teosta lepingust tulenevaid töid või ei osuta teenuseid lepingus ettenähtud
tingimustel ettemakstud summa ulatuses.
2.4. Tööde teostamise garantiikindlustus – Tööde teostamise garantiikindlustuse kindlustusjuhtum loetakse
toimunuks, kui kindlustusvõtja ei teosta lepingus kindlaksmääratuid töid või ei osuta teenuseid lepingus
ettenähtud tähtajal.
2.5. Garantiiperioodi garantiikindlustus – Garantiiperioodi garantiikindlustuse kindlustusjuhtum loetakse
toimunuks, kui kindlustusvõtja ei täida lepingust tulenevaid garantiiperioodiaegseid kohustusi nõuetekohaselt.
3. KINDLUSTUSLEPINGU SÕLMIMINE
3.1. Dokumentide ja riskiasjaolude esitamise nõue
3.1.1. Enne kindlustuslepingu sõlmimist on kindlustusvõtja kohustatud esitama BTA-le nõutud dokumendid
ja teavitama kõigist talle teadaolevatest asjaoludest, mis võivad mõjutada kindlustusriski realiseerumise
tõenäosust ja kahju suurust.
3.2. Dokumentide esitamata jätmise või valeandmete esitamise tagajärjed
3.2.1. Kui kindlustusvõtja ei esita BTA-le kõiki nõutud dokumente või esitab ebaõigeid andmeid või jätab osa
andmeid esitamata, on BTA-l õigus kindlustusleping tühistada, kindlustusvõtja poolt tasutud
kindlustusmakset tagastamata.
4. KINDLUSTUSKAITSE
4.1. Kindlustuskaitse algus
4.1.1. Kindlustuskaitse hakkab kehtima kindlustuslepingus kindlaksmääratud tähtpäeval kell 00:00, eeldusel,
et kindlustusmakse on tasutud BTA või kindlustusvahendaja arvelduskontole ning esitatud BTA-le selle
kohta maksekorraldus või maakleri poolt kinnitus.
4.1.2. Kui kindlustusvõtja ei tasu kindlustusmakset ettenähtud tähtpäevaks või ei esita BTA-le
kindlustusmakse tasumist kinnitavat dokumenti, hakkab kindlustuskaitse kehtima mitte varem kui
kindlustusmakse tasumisele ja dokumendi esitamisele järgnevast tööpäevast, kui pooled pole kokku
leppinud teisiti.
4.2. Kindlustuskaitse lõpp – Kindlustuskaitse lõpeb kindlustusperioodi viimasel kuupäeval kell 24:00.
5. KINDLUSTUSPERIOOD
5.1. Kindlustuslepingu kehtivus – Kindlustusleping kehtib kindlaksmääratud kindlustusperioodil.
5.2. Kindlustusperiood lepitakse kokku kindlustuslepingus ning fikseeritakse kindlustuspoliisil.
5.3. Dokumentide esitamise ja kindlustusriski mõjutavatest asjaoludest teavitamise nõue Kindlustusperioodil on kindlustusvõtja kohustatud esitama BTA-le kõik talle teadaolevad asjaolud, mis võivad
mõjutada kindlustusriski realiseerumise tõenäosust ja kahju suurust. Kui kindlustusvõtja ei esita BTA-le kõiki riski
suurenemisega seotud andmeid või esitab ebaõigeid andmeid, on BTA-l õigus kindlustusleping erakorraliselt üles
öelda.
6. KINDLUSTUSLEPINGU ENNETÄHTAEGNE LÕPETAMINE
6.1. Kindlustuslepingu ennetähtaegne lõpetamine – Kindlustusleping lõpeb ennetähtaegselt, kui:
6.1.1. BTA maksab välja garantiisumma;
6.1.2. soodustatud isik esitab allkirjastatud kinnituse garantiikirjast loobumise ja nõuete puudumise kohta.
6.1.3. Juhul, kui kindlustusleping lõpeb punkti 6.1.1. alusel või BTA on teinud osalise väljamakse enne
kindlustuslepingu ennetähtaegset lõpetamist punkti 6.1.2 alusel, puudub BTA-l kohustus
kindlustusmakse tagastamiseks kindlustusvõtjale.
6.1.4. Kindlustuslepingu ennetähtaegse lõpetamise korral punkti 6.1.2. alusel, kui BTA ei ole teinud
väljamakseid, tagastab BTA kindlustusvõtjale proportsionaalse osa kindlustusmaksest. BTA-l on õigus
tagastatavast kindlustusmaksest maha arvata asjaajamiskulud, mis on 15% kindlustusmaksest.
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7. KINDLUSTUSHÜVITISE MAKSMINE
7.1. Kindlustushüvitise maksmine – BTA maksab kindlustushüvitist üksnes juhul, kui kindlustusrisk on
realiseerunud ja BTA-le on esitatud põhjendatud nõue.
7.2. Pakkumuse garantii kindlustushüvitise maksmine – Pakkumuse garantiikindlustuse kindlustusjuhtumi
toimumisel maksab BTA soodustatud isikule kindlustushüvitist hankedokumentides kindlaksmääratud
tagatissumma ulatuses, kuid mitte rohkem, kui kindlustuslepingus kokkulepitud kindlustussummas.
7.3. Ettemaksu garantii kindlustushüvitise maksmine – Ettemaksu garantiikindlustuse kindlustusjuhtumi
toimumisel maksab BTA soodustatud isikule kindlustushüvitist ettemaksu ulatuses tähtaegselt teostamata tööde
või teenuste maksumuses, kuid mitte rohkem, kui kindlustuslepingus kokkulepitud kindlustussummas.
7.4. Tööde teostamise garantii kindlustushüvitise maksmine – Tööde teostamise garantiikindlustuse
kindlustusjuhtumi toimumisel maksab BTA soodustatud isikule kindlustushüvitist tähtaegselt teostamata tööde
või teenuste maksumuses, kuid mitte rohkem, kui kindlustuslepingus kokkulepitud kindlustussummas.
7.5. Garantiiperioodi garantii kindlustushüvitise maksmine – Garantiiperioodi garantiikindlustuse
kindlustusjuhtumi toimumisel maksab BTA soodustatud isikule kindlustushüvitist tähtaegselt teostamata
garantiitööde maksumuses, kuid mitte rohkem, kui kindlustuslepingus kokkulepitud kindlustussummas. BTA ei
hüvita ehitusvigadest tulenevat kahju, mis olid ehitustööde vastuvõtmisel ilmselged (objektiivselt tuvastatavad).
7.6. Hüvitise väljamaksmine – BTA täidab kindlustuslepingust tuleneva hüvitamise kohustuse kokkulepitud tähtaja
jooksul, pärast soodustatud isikult põhjendatud nõude saamist, kui kindlustusvõtja on jätnud täitmata kohustuse,
mille tagamiseks garantii on antud.
7.7. Põhjendatud nõude sisu ja edastamine – Nõue on põhjendatud, kui see sisaldab lepingu numbrit, rikutud
kohustuse kinnitust ja kirjeldust koos tagatissummaga, mille tasumist Garantii saaja nõuab, on allkirjastatud
soodustatud isiku seadusliku või volitatud esindaja poolt (kui allkirjastajaks on volitatud isik, tuleb nõudele lisada
ka vastav volikiri) ning edastatud BTA-le tähitud kirjaga või saadetud e-posti aadressile bta@bta.ee.
Kindlustuslepingust tulenevalt võib BTA nõuda ka täiendavate dokumentide esitamist, mis kinnitavad lepingust
tulenevate kindlustusvõtja kohustuste rikkumist.
7.8. BTA ei hüvita nõudeid, mis on esitatud pärast kindluslepingu kehtivuse lõppemist.
8. KINDLUSTUSVÕTJA KOHUSTUSED
8.1. Kindlustusvõtja on kohustatud:
8.1.1. teavitama kirjalikult BTA-d esimesel võimalusel kõigist talle teadaolevatest asjaoludest, mis võivad
kindlustusriski realiseerumise tõenäosust suurendada;
8.1.2. informeerima esimesel võimalusel BTA-d kindlustusjuhtumi toimumisest;
8.1.3. kohaldama vajalikud meetmed kindlustusjuhtumi ennetamiseks ja kahju vähendamiseks;
8.1.4. täitma kõiki BTA juhiseid, mis on vajalikud kindlustusjuhtumi ennetamiseks ja kahju vähendamiseks;
8.1.5. hüvitama BTA-le väljamakstud kindlustushüvitise 5 tööpäeva jooksul, arvates BTA-lt vastava nõude
saamisest;
8.1.6. maksma BTA-le viivist 0,5% punktis 8.1.5 hüvitamata summast iga maksmisega viivitatud päeva eest;
8.1.7. andma BTA-le viimase nõudmisel kindlustuslepingu sõlmimisel kindlustuslepingust tulenevate
kohustuste täitmise tagamiseks tagatise (hüpoteek, deposiit või käendus).
9. BTA KOHUSTUSED
9.1. BTA on kohustatud:
9.1.1. viivitamata teavitama kindlustusvõtjat soodustatud isiku poolt nõude esitamisest;
9.1.2. täitma kindlustuslepingust tuleneva hüvitamise kohustuse kokkulepitud tähtaja jooksul.
10. MUUD TINGIMUSED
10.1. Poolte konfidentsiaalsuskohustus – Pooled on kohustatud mitte avaldama kindlustuslepinguga seotud
konfidentsiaalset informatsiooni kolmandatele isikutele. Konfidentsiaalne teave on kogu teave
kindlustuslepingu sisu, sõlmimise ja sõlmimiseks esitatud asjaolude kohta.
10.2. Tingimuste tõlge – Käesolevate tingimuste eestikeelne tekst on ülimuslik käesolevate tingimuste
tõlketekstide suhtes.
10.3. Vaidluste lahendamine – Kõik vaidlused BTA ja kindlustusvõtja vahel lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui
kindlustuslepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada Poolte läbirääkimiste teel, lahendatakse vaidlus
Harju Maakohtus Eesti Vabariigi õigusaktide alusel.
10.4. Tingimuste jõustumine – Käesolevad tingimused jõustuvad alates 01.01.2018.
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