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Kindlustatud ese 

Kindlustatud ese ei ole: 

▪ seadmed ja detailid, mis on sõidukile peale esmamüüki võistlusteks või võidusõiduks paigaldatud või mis on peale esmamüüki 
sõidukile kehtivaid tehnonõudeid järgimata paigaldatud; /p 2.4.1 

▪ sõidukis hoitavad tööriistad (v.a. sõidukiga kaasnev valmistajatehase poolt ettenähtud remondikomplekt), seadmed, varuosad, 
sõiduriided, kiiver ja materjalid; /p 2.4.2 

▪ sõidukiga transporditav kaup; /p 2.4.3 

▪ sõiduki katte tent. /p 2.4.4 

 

Kindlustuskaitsed 
Autoabi 

BTA ei taga autoabi: 

▪ kui teenuste osutamine on keelatud õiguskaitseorganite poolt; /p 3.1.9.1 

▪ kui kindlustusjuhtum on tekkinud sõiduki defekti tõttu, mille kõrvaldamise vajadusest on BTA partner sõiduki valdajat enne 
teenuse taotlemist hoiatanud (suuliselt telefoni teel või kirjalikult) ja mille sõiduki valdaja ei ole kõrvaldanud; /p 3.1.9.2 

▪ kui kindlustusjuhtum on tekkinud sõiduki defekti tõttu, mille kõrvaldamiseks on viimase 30 päeva jooksul kasutatud BTA autoabi 
teenust; /p 3.1.9.3 

▪ kui sõiduk on jäänud kinni või takistab seda mingi muu takistus kohas, kus ei ole lubatud sõidukiga sõitmine või kohas, kus 
sõidukiga sõitmine ei ole mõistlik (nt veekogudes, kraavides, jne) ja seetõttu ei ole sõidukit võimalik vabastada. Eeltoodu e i kehti 
juhul, kui sõiduk on sellises seisundis liiklusõnnetuse tõttu; /p 3.1.9.4 

▪ kui sõiduki rike on tekkinud sõiduki kasutamisel mistahes võistlustel või sporditreeningutel; /p 3.1.9.5 

▪ punktides 3.1.6.11, 3.1.6.15 ja 3.1.6.16. nimetatud teenuste korral, kui sõiduki valdaja ei saa sõidukit juhtida, kuna on alkoholi, 
narkootiliste või psühhotroopsete ainete mõju all; /p 3.1.9.6 

▪ kui sõites tehniliselt mittekorras sõidukiga, mille kasutamist keelab liiklusseadus, on juhtunud õnnetus; /p 3.1.9.7 

▪ kui sõiduki valdaja kohustused punktis 3.1.5. ei ole täidetud. /p 3.1.9.8 
 

Isiklike asjade kindlustus 

▪ Varguse ja röövi korral hüvitatakse kahju ainult siis, kui isiklike asjade hulka kuuluvad esemed asusid kindlustusjuhtumi 
toimumise hetkel sõiduki lukustatud pagasiruumis või sõitjate ruumis varjatud kohas ning sisse on murtud tõkke kõrvaldamise 
teel. /p 3.4.2.1 

▪ Hüvitamisele ei kuulu väärismetallist esemed, kollektsioonid, antiikesemed, käsikirjad, paberraha  ja väärtpaberid, dokumendid, 
fotod, plaanid ja joonised ning tööriistad. /p 3.4.4 

 

Vahetushaagise kindlustus 

▪ Vahetushaagise kindlustuse kindlustuskaitse kehtib seni, kuni vahetushaagis on haagitud kindlustatud sõiduki külge. Enne 
sõiduki külge haakimist ja pärast sõiduki küljest lahtihaakimist ei ole vahetushaagis kindlustusobjektiks, v.a. juhul, kui 
vahetushaagis on sõidukist eraldunud kindlustusjuhtumi tagajärjel ja kahju tekib vahetult pärast seda. /p 3.10.2 

▪ Vahetushaagise kindlustuse kindlustusjuhtumi korral ei hüvitata haagises olevat veost. /p 3.10.4 

Õnnetusjuhtumikindlustus 

Kindlustushüvitist püsiva puude eest ei maksta välja, kui: 

▪ püsiv puue ilmneb hiljem kui aasta pärast kindlustusjuhtumit; /p 3.11.6.1 

▪ püsiva puude põhjustanud õnnetuse tagajärjel saabub surm ühe aasta jooksul alates õnnetuse aset leidmise päevast. 
/p 3.11.6.2 

 

Välistused 

Kindlustusjuhtumiks ei ole ja hüvitamisele ei kuulu kahju 

▪ mis on toimunud väljaspool poliisil märgitud kindlustusterritooriumi; /p 4.5.1 

▪ kui BTA-le ei ole sõiduki võõrandamisest nõuetekohaselt teatatud ja kahjujuhtum toimub hiljem kui 30 päeva alates ajast, mil 
BTA oleks pidanud sellekohase teate saama; /p 4.5.2 

▪ mis kuulub kõrvaldamisele sõiduki tootja, tootja volitatud esindaja või remondiettevõtte poolt antud garantii alusel; /p 4.5.3 

▪ mille on põhjustanud sõidukis ja/või sõiduki väliselt kinnitamata olnud koorem või pagas; /p 4.5.4 

▪ mis on põhjustatud kindlustusvõtja ja/või kindlustusvõtjaga võrdsustatud isikutele kuuluvate koduloomade poolt; /p 4.5.5 

▪ mis on tekkinud sõiduki osalemisel võistlusel või treening-, katse- või vastupidavussõidul; /p 4.5.6 

▪ mis on tekkinud tavaliikluseks suletud lennuvälja territooriumil, väljaspool teeliiklust (nt. kaldaalal, metsas, vees, soisel alal jm.) 
või territooriumil, mis on liikluskorraldusvahenditega liiklemiseks suletud; /p 4.5.7 
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▪ mis on tekkinud sõidukile kohas, kus sõiduki kasutamine (sõitmine või käivitamine) ei olnud tee hetkeolusid arvesse võttes 
mõistlik, nt sügava vee, liiva, pori või lumega kaetud alal; /p 4.5.8 

▪ mis on tekkinud seoses sõiduki läbi jää vajumisega jääteel, mis ei olnud ametkonna poolt avalikuks kasutamiseks avatud; 
/p 4.5.9 

▪ mis on tekkinud vee, lume, pori või muu sattumisest mootorisse, käigukasti või muudesse seadmetesse; /p 4.5.10 

▪ mis on tekkinud puudulikust õli, piduri-, siduri või jahutusvedeliku kogusest või sõidukile sobimatust õli või vedeliku kasutamisest 
või sobimatust kütuse tankimisest ning kahju, mis on tekkinud tsirkulatsioonist sõiduki mootoris, seadmetes, käigukastis, 
ülekande- või jahutussüsteemis; samuti kahju, mis on tekkinud ebakvaliteetse kütuse kasutamisest ja kahju, mis on tekkinud 
sõidukist välja voolanud või kaduma läinud kütuse või muu vedeliku (s.h. õli) tõttu; /p 4.5.11 

▪ mis on tekkinud külmumisest, keemisest, ülekuumenemisest, korrodeerumisest, hallitusest või muust pikaajalisest protsessist 
ja/või kahju, mis on tekkinud sõidukile enne kindlustusjuhtumi toimumist esinenud kahjustuste tagajärjel; /p 4.5.12 

▪ mis on tekkinud sõiduki hooldamisel, remontimisel või puhastamisel, sealhulgas sõiduki puhastamisel lumest ja/või jääst või 
sõiduki pesemisel käsi- või automaatpesulas; /p 4.5.13 

▪ mis tuleneb sõiduki osa või seadme konstruktsiooni-, valmistus- või materjaliveast, sõiduki ümberehitusest, sõiduki tootja 
ekspluatatsiooninõuete rikkumisest, loomulikust kulumisest (s.h. kulumine ajal, kui sõiduk on varastatud või röövitud), 
puudulikust korrashoiust, ettevaatamatust või  oskamatust kasutamisest; /p 4.5.14 

▪ mis tekkis tehnilise rikke või ebakvaliteetse remondi tagajärjel, kui sõiduk oli enne kindlustusjuhtumi toimumist tunnistatud mõne 
kindlustusandja või ametiasutuse poolt täielikult hävinenuks. See säte kohaldub ka juhul, kui sellise otsuse on teinud välisriigis 
asuv kindlustusandja või ametiasutus; /p 4.5.15 

▪ mis tulenes liiklusõnnetuse või tulekahju põhjustanud seadme või detaili kahjust; /p 4.5.16 

▪ mis tulenes sõiduki tehnilisest rikkest, samuti kahju, mille põhjustas tehniline rike sõiduki toitesüsteemis (turbo-, 
mahtkompressoris, jahutis, pumbas ja akumulaatoris), väljalaskesüsteemis (s.h. katalüsaator), õhujahutusseadmes, näidikus, 
anduris, vedrustuses, rattalaagris, pidurikettas, - klotsis või pidurisadulas; /p 4.5.17 

▪ mis on tekkinud aku laadimise tagajärjel, kui ei täidetud aku laadimisele kohaldatavaid ohutusnõudeid; /p 4.5.18 

▪ mis on tekkinud sõiduki veermiku osades, nagu amortisaatorid, vedrud, kuullaagrid jms., v.a. juhul, kui samaaegselt toimus ka 
sõiduki teiste osade deformatsioon; /p 4.5.19 

▪ mille on põhjustanud sõiduki seadmete käitamise käigus neile mõjunud ülekoormus; /p 4.5.20 

▪ mis on tekkinud sõiduki osalemisel laadimis- ja/või tõstetöödel, v.a. siis, kui kindlustuslepingus on kokku lepitud teisiti; /p 4.5.21 

▪ mis on tekkinud liiklusõnnetuse tagajärjel ning liiklusõnnetuse toimumise hetkel osaleti liikluses sõidukiga, mis ei vastanud 
õigusaktidega kehtestatud tehnonõuetele, ning sõiduki tehnonõuetele mittevastavus oli põhjuslikus seoses kahju tekkimisega; 
/p 4.5.22 

▪ mis on tekkinud sõiduki rehvidele seoses rehvide kahjustumisega, kui sellega ei kaasnenud sõiduki muid vigastusi, v.a. 
vandalism; /p 4.5.23 

▪ mis tuleneb kelmusest (näiteks sõiduki väljapetmine kolmandate isikute poolt), omastamisest või väljapressimisest ega kahju, 
mis eelpool nimetatud sündmuste tagajärjel on sõidukile tekkinud; /p 4.5.24 

▪ mis on põhjustatud sõiduki seadusliku valdaja poolt või tema teadmisel sõidukilt eemaldatud või maha monteeritud osade 
vargusest või röövimisest; /p 4.5.25 

▪ mis on tekkinud sõiduki ja/või selle kindlustatud osade varguse või röövi tagajärjel või sõiduki omavolilise kasutamise tagajärjel, 
kui: 

• võti oli jäetud sõidukisse; /p 4.5.26.1 

• sellest ei olnud teavitatud nõuetekohaselt politseid; /p 4.5.26.2 

• kindlustusperioodil varastati või kaotati sõiduki võti, kuid kindlustusvõtja või kindlustatud isik ei teatanud sellest BTA-le 
viivitamatult ega võtnud tarvitusele vajalikke meetmeid sõiduki turvalisuse tagamiseks – sõidukit ei viidud ohutusse kohta, ei 
vahetatud välja lukke ega omavolilise kasutamise vastaseid seadmeid; /p 4.5.26.3 

• kindlustusperioodil vigastati sõiduki omavolilise kasutamise,sh varguse või röövi vastast seadet, kuid seda ei parandatud ega 
vahetatud; /p 4.5.26.4 

• selle toimepanemise ajal ei olnud sõiduki uksed lukustatud ega omavolilise kasutamise ja/või vargusevastased seadmed 
sisse lülitatud või need puudusid; /p 4.5.26.5 

• sõiduki varastanud või röövinud isik või selle süüteo osavõtja oli kindlustusvõtja, kindlustatud isik, soodustatud isik või nende 
alluvuses töötav isik; /p 4.5.26.6 

▪ mis sai sõiduki kindlustusvõtjale teatavaks alles sõiduki valduse tagastamisel kindlustusvõtjale ja mille tekkimist tingimustes 
sätestatud kindlustusjuhtumi tagajärjel ei suuda kindlustusvõtja tõendada; /p 4.5.27 

▪ mis on seotud sõiduki osade kiirendatud kohale toimetamisega ja/või kahju, mis on seotud nominaalajaga võrreldes kiirema 
remonttööga; /p 4.5.28 

▪ mis on tekkinud sõiduki ebastandardsest ümberehitamisest (ka võimsuse suurendamisest) või sõiduki või selle osa 
modifitseerimisest (k.a tuunimisest), kui poliisil ei ole märgitud teisiti. /p 4.5.29 

 

BTA vabanemine kindlustuslepingu täitmise kohustusest 

BTA vabaneb osaliselt või täielikult kindlustuslepingu täitmise kohustusest, kui: 

▪ kindlustusvõtja rikkus tahtlikult või raske hooletuse tõttu vähemalt ühte kindlustuslepingus sätestatud kohustust ja kohustuse 
rikkumine omas mõju kahju tekkimisele, kahju suurusele või BTA täitmise kohustuse ulatuse kindlakstegemisele; /p 5.1.1 

▪ kindlustusvõtja rikub kindlustusriski võimalikkuse suurenemisest teatamise kohustust või kindlustusriski võimalikkuse 
suurendamise keeldu; /p 5.1. 
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• Kindlustusvõtja ei või pärast lepingu sõlmimist ilma BTA nõusolekuta suurendada kindlustusriski võimalikkust ega lubada 
selle suurendamist isikute poolt, kelle eest ta vastutab. /p 9.2 

• Kindlustusvõtja peab kindlustusriski võimalikkuse suurenemisest viivitamata BTA-le teatama, välja arvatud juhul, kui 
kindlustusriski võimalikkuse suurenemise põhjustas üldiselt teadaolev asjaolu, mis ei mõjuta üksnes selle kindlustusvõtja 
kindlustusriski. /p 9.3 

• Kindlustusriski suurendavateks asjaoludeks loetakse muu hulgas kindlustatud sõiduki võõrandamist, sõiduki võtmete 
kaotsiminekut, sõiduki registreerimisdokumentide kaotsiminekut, sõiduki liiklusregistrist kustutamist, sõiduki kasutusviisi 
muutumist kindlustuslepingu kehtivuse ajal (näiteks sõidukit hakatakse kasutama taksona, üürisõidukina vmt.), sõiduki 
lukustussüsteemide rikkeid, sõiduki varguse vastaste seadmete rikkeid jne. /p 9.4 

▪ sõidukijuht oli kahju tekkimise ajal alkoholijoobes või narkootikumide või psühhotroopsete ainete mõju all või keeldus vahetult 
pärast kahju tekkimist joobe tuvastamisest. Samuti ei kuulu kahju hüvitamisele juhul, kui alkoholi, narkootikume või 
psühhotroopseid aineid tarvitati sõidukijuhi poolt pärast kahju tekkimist, kuid enne politsei saabumist või joobe tuvastamise 
ettepaneku esitamist; /p 5.1.3 

▪ sõidukijuht lahkus liiklusõnnetuse toimumise sündmuskohalt, rikkudes kehtivaid õigusakte; /p 5.1.4 

▪ sõidukijuht ületas antud teelõigul maksimaalselt lubatud sõidukiirust ning see sõidukiiruse ületamine oli põhjuslikus seoses 
kahju tekkimisega või selle suurusega; /p 5.1.5 

▪ sõidukijuht rikkus raudtee ülesõidukoha ületamise eeskirju; /p 5.1.6 

▪ sõidukijuhil puudus liiklusõnnetuse ajal vastava kategooria sõiduki juhtimisõigus; /p 5.1.7 

▪ kindlustusvõtja sooritas sõidukiga kuriteo või aitas sõidukiga kaasa kuriteo sooritamisele; /p 5.1.8 

▪ sõidukijuht rikkus viimase 48 tunni jooksul enne liiklusõnnetust AETR lepingu (Euroopa rahvusvaheliste autovedude sõidukite 
tööleping) tingimusi ning sõidukijuhi tegevust reguleerivaid töö- ja puhkeaja õigusakte; /p 5.1.9 

▪ kindlustusvõtja ei esitanud pärast sõiduki vargust või röövi BTA-le sõiduki registreerimistunnistust ja/või kõiki sõiduki tootja poolt 
sõidukiga kaasa antud võtmeid, v.a. juhul kui need anti õiguskaitseorganite valdusesse. Kui BTA vabaneb osaliselt 
kindlustuslepingu täitmise kohustusest on BTA-l õigus kahjuhüvitist vähendada 50%;/p 5.1.10 

▪ kahjude või kulude hüvitamine on ette nähtud vastavalt liikluskindlustusele, sh sundkindlustusele, või kahjude või kulude 
hüvitamise kohustus on kolmandal isikul. /p 5.1.11 
 

Kindlustusvõtja kohustused 

Kindlustusvõtja on kindlustusjuhtumi eelselt kohustatud: 

▪ selgitama kindlustuslepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi isikutele, kelle valdusesse või kasutusse sõiduk antakse; /p 10.1.1 

▪ sõidukit kasutades järgima õigusaktide, s.h. liiklusseaduses sätestatud nõudeid; /p 10.1.2 

▪ mitte juhtima sõidukit haigena, üleväsinuna või reaktsioonikiirust mõjutavate ravimite mõju all või alkoholi- või narkojoobes; 
/p 10.1.3 

▪ järgima AETR lepingu (Euroopa rahvusvaheliste autovedude sõidukite tööleping) tingimusi ja sõidukijuhi tegevust reguleerivaid 
töö- ja puhkeaja normatiivakte, kui kindlustusvõtja puhul on tegemist professionaalse sõidukijuhiga; /p 10.1.4 

▪ sõiduki juurest lahkumisel sulgema ning lukustama sõiduki uksed, aknad, luugid ning paigaldama/sulgema lahtise sõiduki puhul 
katuse ning seejärel rakendama kõik sõiduki ärandamisvastased seadmed; /p 10.1.5 

▪ mitte jätma sõidukisse sõiduki võtmeid, registreerimisdokumente, eemaldatava navigatsioonisüsteemi ekraani, eemaldatavat 
audio-/multimeediasüsteemi või audiosüsteemi eemaldatavat esipaneeli; /p 10.1.6 

▪ tagama sõiduki võtmete ja registreerimisdokumentide hoidmise viisil, et kõrvaline isik ei saaks neid takistust lõhkumata või 
vägivallata ära võtta; /p 10.1.7 

▪ kindlustatud sõiduki võtmete varguse, röövimise või kaotamise puhul viivitamatult vahetama kõik lukud ning ümberkodeerima 
või asendama sõiduki ärandamisvastased seadmed. Kuni vastavate meetmete rakendamiseni peab hoidma sõidukit ohutus 
kohas; /p 10.1.8 

▪ võimaldama BTA esindajal tutvuda esimesel nõudmisel sõiduki tehnilise seisundiga ja dokumentidega; /p 10.1.9 

▪ teavitama BTA-d kindlustatud sõiduki mootori võimsuse muutmisest või sõiduki mis tahes ümberehitamisest, millega 
muudetakse oluliselt sõiduki komplekssust võrreldes kindlustuslepingu sõlmimise ajaga; /p 10.1.10 

▪ teavitama BTA-d viivitamata kindlustusriski võimalikkuse suurenemisest, välja arvatud juhul, kui kindlustusriski võimalikkuse 
suurenemise põhjustas üldiselt teadaolev asjaolu, mis ei mõjuta üksnes selle kindlustusvõtja kindlustusriski; /p 10.1.11 

▪ hoiduma ilma BTA nõusolekuta kindlustusriski võimalikkuse suurendamisest ning tagama, et kindlustusriski võimalikkust ei 
suurenda ka isikud, kelle eest ta vastutab. /p 10.1.12 

Kindlustusjuhtumi toimumisel on kindlustusvõtja kohustatud: 

▪ vormistama liiklusõnnetuse vastavalt juhtumi toimumise asukoha riigi õigusaktide nõuetele; /p 10.2.1 

▪ sõiduki tulekahju korral viivitamatult teavitama pädevat ametkonda (päästeamet vms); /p 10.2.2 

▪ teavitama sõiduki varguse, ärandamise, röövimise, vandalismi ja muude sõidukiga seonduvate õigusvastaste sündmuste korral 
viivitamatult sellest politseid ja esitama avalduse menetluse algatamiseks; /p 10.2.3 

▪ esitama sõiduki varguse, ärandamise või röövimise korral BTA-le viivitamatult sõiduki kõik võtmed ning 
registreerimisdokumendid. Üleandmisel koostatakse kahes eksemplaris üleandmisakt, millele mõlemad pooled alla kirjutavad. 
Erandjuhul, kui kriminaalasja raames on need esemed oma valdusesse võtnud õiguskaitseorganite esindajad, peab 
kindlustusvõtja seda BTA-le tõendama; /p 10.2.4 

▪ teatama BTA-d viivitamatult kindlustusjuhtumi toimumisest ning esitama BTA-le enda valduses oleva teabe ja dokumendid 
kahju tekkimise põhjuste ja kahju suuruse kohta; /p 10.2.5 

▪ tõendama kindlustusjuhtumi toimumist; /p 10.2.6 
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▪ esitama esimesel võimalusel kahjustatud sõiduki kindlustusjuhtumijärgses seisundis BTA-le ülevaatamiseks. Enne BTA poolse 
nõusolekuta ei tohi teha sõiduki juures mingeid muudatusi; /p 10.2.7 

▪ üle andma BTA-le sõiduki jäänuki, kui sõiduk tunnistatakse hävinuks või sõiduki taastamine ei ole majanduslikult otstarbekas, 
ning pooled ei ole leppinud kokku teisiti. Sõiduki jäänuk tuleb üle anda kindlustusjuhtumijärgses seisundis. Kui kindlustusjuhtum 
toimub väljaspool Eesti Vabariiki tuleb sõiduki jäänuki üleandmiseks tuua jäänuk Eesti Vabariiki ning BTA poolt tehtud kulutused 
sõiduki teisaldamiseks lahutatakse maha kindlustushüvitisest; /p 10.2.8 

▪ esitama BTA-le viivitamatult alates liiklusõnnetuse toimumisest 48 tunni ulatuses väljavõtte sõidumeeriku salvestuslehest kui 
sõidukile oli paigaldatud sõidumeerik; /p 10.2.9 

▪ tegema kõik endast oleneva kindlustusjuhtumi ärahoidmiseks ja võimaliku kahju vähendamiseks, vältima kindlustusriski 
võimalikkuse suurenemist ja mitte laskma seda teha isikutel, kes on kindlustusvõtjaga võrdsustatud. /p 10.2.10 
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Kindlustusmakse tasumise kord 

▪ Kui kindlustusvõtja ei ole poliisil sätestatud maksetähtpäevast alates 14 päeva jooksul kindlustusmakset või esimest 
kindlustusmakset tasunud, võib BTA kuni makse tasumiseni kindlustuslepingust taganeda. Eeldatakse, et BTA on 
kindlustuslepingust taganenud, kui ta ei esita kindlustusmakse sissenõudmiseks hagi kolme kuu jooksul arvates makse 
sissenõutavaks muutumisest. /p 5.3 

▪ Kui sissenõutavaks muutunud kindlustusmakse või esimene kindlustusmakse ei ole tasutud kindlustusjuhtumi toimumise ajaks, 
siis vabaneb BTA oma täitmiskohustusest. /p 5.4 

▪ Kui kindlustusvõtja ei tasu teist või järgnevat kindlustusmakset tähtaegselt, siis võib BTA kindlustusvõtjale maksmiseks määrata 
kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis täiendava vähemalt kahenädalase maksetähtaja, ehitise kindlustamise korral 
vähemalt ühekuulise täiendava maksetähtaja. /p 5.6 

▪ Kui kindlustusvõtja ei tasu teist või järgnevat osamakset täiendavaks maksetähtajaks on BTA-l õigus kindlustusleping ette 
teatamata üles öelda. Kui kindlustusjuhtum toimub pärast täiendava maksetähtaja möödumist ja kindlustusvõtja ei ole 
kindlustusjuhtumi toimumise ajaks kindlustusmakset tasunud, siis vabaneb BTA oma täitmise kohustusest, välja arvatud juhul, 
kui kindlustusmakse tasumata jätmine toimus kindlustusvõtjast mittetuleneva asjaolu tõttu. /p 5.7 

▪ Kui kindlustusvõtja on tasunud kokkulepitust väiksema kindlustusmakse või esimese kindlustusmakse, siis loetakse, et 
kindlustusmakse ei ole tasutud ja selle tagajärjeks on kindlustuskaitse puudumine. /p 5.10 

 

Kindlustusvõtjaga võrdsustatud isikud 

Kindlustuslepingust tulenevate kohustuste täitmisel võrdsustakse kindlusvõtjaga järgmised isikud: 
▪ kindlustatud isik; /p 7.1.1 

▪ soodustatud isik; /p 7.1.2 

▪ kindlustatud isikuga koos elavad perekonnaliikmed; /p 7.1.3 

▪ kindlustatud eseme seaduslik valdaja; /p 7.1.4 

▪ isik, kes kasutab kindlustatud eset kindlustusvõtja või kindlustatud isiku või kindlustatud eseme valdaja nõusolekul või 
heakskiidul; /p 7.1.5 

▪ kindlustusvõtja juures töötavad isikud või isikud, keda kindlustusvõtja kasutab oma majandus- või kutsetegevuses. 
Kindlustusvõtja peab käesolevate üldtingimuste punktis 7.1. nimetatud isikutele selgitama kindlustuslepingust tulenevaid 
nõudeid ja kohustusi. Kui punktis 7.1. nimetatud isikud ei ole kindlustuslepingu nõudeid täitnud, siis loetakse, et kindlustusvõtja 
on kindlustuslepingut rikkunud. /p 7.1.6 

 

Kindlustatud eseme võõrandamine 

▪ Kindlustatud eseme võõrandamisest peavad eseme võõrandaja ja omandaja BTA-le viivitamatult teavitama kirjalikku 
taasesitamist võimaldavas vormis. /p 10.1 

▪ Kui BTA-le kindlustatud eseme võõrandamisest nõuetekohaselt ei teatata, vabaneb BTA oma täitmise kohustusest, kui 
kindlustusjuhtum toimub hiljem kui ühe kuu möödumisel ajast, mil BTA oleks pidanud vastava teate võõrandamise kohta saama. 
/p 10.4 

 

Kindlustusvõtja teavitamiskohustus 

▪ Kindlustusvõtja on kohustatud enne kindlustuslepingu sõlmimist: 

• teatama BTA-le kõigist kindlustusvõtjale teada olevatest ja olulistest asjaoludest, millel võib olla mõju BT  A otsusele sõlmida 
kindlustusleping, teha seda kokkulepitud tingimustel või kindlustuslepingu sõlmimisest loobuda. Eeldatakse, et oluline on 
asjaolu, mille kohta BTA on otseselt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teavet nõudnud; /p 11.1.1 

• andma BTA-le tõest ja täielikku teavet kindlustatud eseme kohta, sealhulgas ka asjaoludest, millest ta arvab BTA-d juba 
teadvat, sest BTA tugineb kindlustuslepingu tingimuste määramisel kindlustusvõtja poolt esitatud andmetele; /p 11.1.2 

• teavitama koheselt BTA-le esitatud andmete muutmisest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. /p 11.1.3 

• Kui kindlustusvõtja kindlustuslepingu sõlmimisel ei teatanud BTA-le olulistest asjaoludest või jättis tahtlikult teatamata temale 
teadaolevast asjaolust, mida BTA ei küsinud, kuid mille olemusest tulenevalt oli mõju BTA otsuseleotsusele sõlmida 
kindlustusleping, teha seda kokkulepitud tingimustel või kindlustuslepingu sõlmimisest loobuda, samuti kui kindlustusvõtja 
tahtlikult vältis olulise asjaolu teadasaamist või andis olulise asjaolu kohta ebaõiget teavet, võib BTA suurendada 
kindlustusmakset või kindlustuslepingust taganeda. /p 11.2 

▪ Kindlustusvõtja on kohustatud pärast kindlustuslepingu sõlmimist: 

• täitma kõiki kindlustuslepingu tingimusi ning kindlustatud eseme suhtes ettenähtud ohutusnõudeid, ettekirjutusi, juhendeid, 
eeskirju ja õigusakte jms, mis sisaldavad käitumisjuhiseid kindlustatud eseme ohutuse tagamiseks, kahju ennetamiseks ja 
võimaliku kahju suuruse vähendamiseks; /p 12.2 

• käituma heaperemehelikult ja erilise hoolsusega, et vältida kindlustusjuhtumi toimumist; /p 12.3 

• mitte suurendama kindlustusriski ega lubada kindlustusriski suurendada käesolevate üldtingimuste punktis 7.1. nimetatud 
isikutel ilma BTA kirjaliku või kirjalikku taasesitamist võimaldava nõusolekuta; /p 12.4 

• teavitama viivitamata BTA-d kindlustusriski võimalikkuse suurenemisest. /p 12.5 



AAS “BTA Baltic Insurance Company” Eesti filiaal | Kindlustuse üldtingimused nr. GC 2019.0 

• Kui kindlustusvõtja rikub oluliselt vähemalt ühte kindlustuslepingu tingimust sh ei täida kindlustuslepingus sätestatud või BTA 
poolt määratud täiendavaid ohutusnõudeid, on BTA-l õigus kindlustusleping etteteatamata üles öelda, välja arvatud juhul, kui 
rikkumisel ei ole mõju kindlustusriski suurenemisele või BTA kohustuse täitmise. /p 12.6 

• Kui kindlustusvõtjast tulenevatel asjaoludel suurenes kindlustusriski võimalikkus ilma BTA nõusolekuta ja kindlustusvõtja ei 
teavitanud sellest BTA-d, on BTA-l õigus kindlustusleping etteteatamata üles öelda. /p 12.7 

 

Üldised välistused 

Kindlustusjuhtumiks ei ole ning hüvitamisele ei kuulu kahju, mis on otseselt või kaudselt tingitud järgmistest sündmustest: 
▪ sõda või sõjasarnane olukord, terrorism (sealhulgas selle vältimiseks rakendatud piirangud või abinõud), rahvarahutused, 

ülestõus; streik või tööseisak; /p 14.1.1 

▪ konfiskeerimine, sundvõõrandamine või muu avaliku võimu tegevus; /p 14.1.2 

▪ tuumaenergia, radioaktiivsete ainete või selle tagajärjel tekkinud radioaktiivsus, kiirgus, toksilisus või plahvatusohtlikkus; 
/p 14.1.3 

▪ epideemia, looduskatastroof (sealhulgas maavärin, maalihe, pinnase vajumine), keskkonnareostus ning selle likvideerimine); 
/p 14.1.4 

▪ küberintsident või selle toimumise oht (hõlmab kasutajaid, võrgustikke, arvutitehnoloogiaid, tarkvara, protsesse, terviklikku 
saadetud või säilitatavat informatsiooni, rakenduslikke programme, teenuseid ja süsteeme, mis on ühendatud otse või kaudselt 
interneti, telekommunikatsioonide või arvutivõrkude vahendusel ja milles toimivad vastastikku nende kasutajad); /p 14.1.5 

▪ asbesti kasutamine; /p 14.1.6 

▪ kindlustusvõtja või temaga võrdsustatud isiku tahtlik kindlustusjuhtumi esile kutsumine; /p 14.1.7 

▪ trahvid, leppetrahvid, viivised, intressid ja muud lepingulised või seaduslikud sanktsioonid; /p 14.1.8 

▪ kaudne kahju; /p 14.1.9 

▪ saamata jäänud tulu; /p 14.1.10 

▪ mittevaraline kahju; /p 14.1.11 

▪ vääramatu jõud; /p 14.1.12 

▪ puhtmajanduslik kahju; /p 14.1.13 

▪ kahju on hüvitanud kolmas isik; /p 14.1.14 

▪ kindlustusvõtja või kindlustatud isiku kulutused ükskõik missugustele ekspertiisidele või õigusseisukohtadele, kui kokku ei o le 
lepitud teisiti; /p 14.1.15 

▪ kindlustatud eseme kahjustamine, hävimine või kadumine, mis oli tekkinud enne kindlustuslepingu sõlmimist või mille 
toimumisest oli kindlustusvõtja teadlik; /p 14.1.16 

▪ kindlustusmakse tasumata jätmine kokkulepitud tähtpäevaks (järgmakse korral BTA määratud täiendavaks tähtpäevaks) ja 
kindlustusjuhtum toimub pärast kindlustusmakse tasumise tähtpäeva möödumist. /p 14.1.17 

 

Kindlustushüvitise vähendamine või maksmisest keeldumine 

BTA-l on õigus kindlustushüvitist vähendada või selle maksmisest keelduda, kui kindlustusvõtja: 
▪ rikkus kindlustuslepingus nimetatud kohustust ning sellel on mõju kahju tekkimisele, kahju suurusele või selle kindlaks 

tegemisele või BTA täitmiskohustuse ulatusele; /p 15.1.1 

▪ rikkus ohutusnõudeid ja suurendas sellega kindlustusriski, mis mõjutas kahju tekkimist, kahju suurust või BTA täitmise 
kohustuse ulatust; /p 15.1.2 

▪ rikkus tahtlikult kindlustuslepingus nimetatud kohustust, mis tuli täita pärast kindlustusjuhtumi toimumist; /p 15.1.3 

▪ põhjustas kindlustusjuhtumi alkoholi- või narkojoobes või muude psühhotroopsete ainete mõju all; /p 15.1.4 

▪ põhjustas kindlustusjuhtumi seoses kuriteo toimepanemise või selle varjamise või kaasa aitamisega; /p 15.1.5 

▪ jättis teavitamata BTA-le kindlustusriski suurenemisest ning kindlustusjuhtum toimub pärast 1 (ühe) kuu möödumist ajast, mil 
BTA oleks pidanud vastava teate kätte saama; /p 15.1.6 

▪ põhjustas kindlustusjuhtumi raske hooletuse tõttu. /p 15.1.7 

 

Kahju hüvitamine 

▪ BTA-l on õigus keelduda hüvitise maksmisest juhul, kui kindlustusjuhtumi osas on edastatud valeinformatsiooni, mis mõjutab 
kindlustusjuhtumi asjaolusid ning kahju suurust. /p 16.18 
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Kindlustusjuhtumid, nendega seotud nõuded ja piirangud 

Klaasikindlustus 

▪ Klaasikindlustusega ei ole hõlmatud katuseluuk ja kindlustusobjekti muud klaasist, läbipaistvast plastist või muust läbipaistvast 
materjalist osad, sh klaaskatus. /p 7.4.2 

▪ Klaasile tekkinud vigastused hüvitatakse tingimusel, et esiklaas ja salongiklaasid olid kindlustuslepingu sõlmimise ajal või 
kindlustusjuhtumile eelnenud hetkel kahjustamata. /p 7.4.3 

Pagasikindlustus 

▪ Ei hüvitata antiikseid, ainulaadseid ja väärismetallist esemeid, kollektsioone, käsikirju, raha ja väärtpabereid, dokumente, 
fotosid, plaane ja jooniseid, personaalarvuteid ja elektroonilisi andmekandjaid, mobiiltelefone ning audio- ja videotehnikat. 
/p 7.5.3 

▪ Pagasi varguse korral hüvitatakse kahju ainult siis, kui kindlustatud esemed asusid sõiduki lukustatud pagasiruumis või salongis 
varjatud kohal ja sisse murti tõkke kõrvaldamise teel (v.a röövi korral). /p 7.5.4 

▪ Pagasi hävimine haakes olnud haagises hüvitatakse ainult ootamatu ja ettenägematu välise mehaanilise jõu, sh liiklusõnnetuse 
tagajärjel tekkinud kahju korral eeldusel, et valitud oli nii pagasi- kui ka vahetushaagisekindlustuse lisarisk. /p 7.5.5 

Vahetushaagisekindlustus 

▪ Vahetushaagisekindlustus kehtib seni, kuni haagis on haagitud sõiduki külge. Enne sõiduki külge haakimist ja pärast sõiduki 
küljest  lahtihaakimist ei ole haagis kindlustusobjektiks (v.a juhul, kui haagis on sõidukist eraldunud kindlustusjuhtumi tagajärjel 
ja kahju tekib vahetult pärast seda). /p 7.7.1.2 

▪ Haagisega asetleidnud kindlustusjuhtumi korral makstakse kindlustushüvitis haagise omanikule. /p 7.7.1.4 

▪ Vahetushaagisekindlustuse kindlustusjuhtumi korral ei hüvitata haagises olevat veost (v.a juhul, kui kindlustuslepingus on kokku 
lepitud pagasikasko lisarisk). /p 7.7.1.5 

Asendusauto 

▪ Kindlustusandja ei anna asendusautot pärast ärandamise, röövi ja varguse (k.a sõiduki osade varguse) kindlustusjuhtumit. 
/p 7.9.1 

▪ Asendusauto antakse kindlustusandja poolt nimetatud asukohtades tööpäevadel ning mõistliku aja jooksul. Asendusauto 
väljastamise kohad on kirjas ERGO kodulehel. /p 7.9.1 

▪ Aastase kindlustusperioodi jooksul asetleidnud mitme kindlustusjuhtumi korral on ühel kindlustusvõtjal õigus saada 
asendusauto kolm korda. /p 7.9.1.1 

▪ Asendusautot ei anta, kui sõiduki eeldatav remondiaeg on lühem kui 12 tundi; /p 7.9.1.2 

▪ Kui kindlustusvõtja loobub asendusauto kasutamisest või rendib selle kohast, mida ei ole nimetanud kindlustusandja, siis 
rahalist hüvitist ei maksta ja rendikulu ei hüvitata /p 7.9.1.5 

Kindlustusvõtja kohustused 

Kindlustusvõtja on kohustatud: 

▪ teavitama kindlustusandjat kindlustuslepingu sõlmimisel kõigist talle teadaolevatest asjaoludest, millel on nende olemusest 
tulenevalt mõju kindlustusandja otsusele kindlustusleping sõlmida või teha seda kokkulepitud lisatingimustel; /p 8.1.1 

▪ hoidma ja kasutama sõidukit hoolikalt ja turvaliselt, tegema kõik endast oleneva kindlustusjuhtumi ärahoidmiseks ja võimaliku 
kahju vähendamiseks; mitte suurendama kindlustusriski ja mitte võimaldama kindlustusriski suurendamist isikutel, kelle eest ta 
vastutab; /p 8.1.2 

▪ selgitama kindlustuslepingust tulenevaid kohustusi isikule, kelle valdusse või kasutusse sõiduk antakse; /p 8.1.3 

▪ viivitamatult teavitama kindlustusandjat mitmekordse kindlustuse tekkimisest ja kindlustusriski võimalikkuse suurenemisest (nt 
sõiduki kasutusala muudatus, hoidmistingimuste muudatus, ärandamisvastaste seadmete muutmine); /p 8.1.4 

• Kindlustusriski mõjutavateks olulisteks asjaoludeks loetakse eelkõige sõiduki kasutusala muutmist, lukusüsteemide rikkeid, 
(ka elektrooniliste) dublikaatvõtmete valmistamist, ärandamisvastaste seadmete ümbervahetamist, sõiduki komplektsuse 
muutmist, registreerimisdokumentide kaotsiminekut jm. /p 6.2 

▪ viivitamatult teavitama kindlustusandjat sõiduki võõrandamisest; /p 8.1.5 

▪ võimaldama kindlustusandja esindajal tutvuda sõiduki seisundiga ja sõiduki kindlustamisega seotud dokumentidega; /p 8.1.6 

▪ sõiduki juurest lahkumisel lukustama sõiduki, sulgema aknad ja luugid (lahtistel sõidukitel paigaldama ka katuse); sisse lülitama 
ärandamisvastased seadmed; kaasa võtma audiosüsteemi esipaneeli ja sõiduki registreerimisdokumendid; /p 8.1.7 

▪ hoidma sõiduki võtmeid ja registreerimisdokumente nii, et kolmanda(te)l isiku(te)l ei oleks võimalik neid lihtsal kombel hõivata. 
Sõiduki mehaanilisi ja/või elektroonilisi võtmeid, ärandamisvastaste seadmete elektroonilisi juhtimispulte ja sõiduki 
registreerimisdokumente ei tohi hoida sõidukis. /p 8.1.8 

Kindlustusjuhtumi asetleidmisel on kindlustusvõtja kohustatud: 

▪ võtma viivitamatult tarvitusele meetmed sõiduki päästmiseks ja kahju suurenemise ärahoidmiseks ning võimaliku kahju 
vähendamiseks; /p 8.2.1 

▪ teavitama juhtunust politseid ja/või päästeametit; vormistama vastavalt kehtivatele õigusaktidele liiklusõnnetuse, varguse, 
ärandamise, röövi, vandalismi politseis; tulekahju nii politseis kui ka päästeametis; /p 8.2.2 
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▪ juhtumi korral, mida ei saa määratleda käesolevate tingimuste punktis 8.2.2 nimetatud juhtumina, peab     kindlustusvõtja 
sündmuskohalt lahkumata kutsuma kohale politsei; /p 8.2.3 

▪ kirjalikult teavitama kindlustusjuhtumist kindlustusandjat, tehes seda esimesel võimalusel isiklikult või esindaja kaudu arvates 
kindlustusjuhtumist teadasaamise hetkest; esitades avalduses andmed juhtunu, eeldatava kahju suuruse, tunnistajate, 
osapoolte ja süüdlase kohta, ning täitma edaspidi kindlustusandja esindaja juhiseid. /p 8.2.4 

▪ Kindlustusvõtja peab esitama vigastatud sõiduki või selle jäänused kindlustusandjale ülevaatuseks kindlustusjuhtumijärgses ja 
remondieelses seisundis, samuti esitama vigastatud osade, lisavarustuse ja pagasi (kui need olid kindlustatud) jäänused. 
Kindlustusvõtja ei tohi asuda sõidukit taastama või utiliseerima ilma kindlustusandja nõusolekuta. Kindlustusvõtja on kohustatud 
esitama kindlustusandjale kõik dokumendid kahju tekkimise põhjuste ja suuruse kohta. /p 8.3 

▪ Kui kindlustusjuhtum on toimunud väljaspool Eesti Vabariiki, on kindlustusvõtja kohustatud andma hävinud või kahjustatud 
sõiduki kindlustusandjale üle Eesti Vabariigi territooriumil. Jäänuki Eestisse toomise kulusid kindlustusandja ei hüvita. /p 8.4 

▪ Sõiduki varguse korral tuleb kindlustusandjale esitada sõiduki registreerimistunnistuse kõik osad ja kõik võtmekomplektid (k.a 
ärandamisvastaste süsteemide elektroonilised võtmed ja puldid) koos hüvitistaotlusega. Röövi korral tuleb esitada kõik 
kindlustusvõtja valdusse jäänud võtmed ja dokumendid. /p 8.5 

▪ Eemaldatava esipaneeliga raadio varguse puhul tuleb pärast kindlustusjuhtumit esitada esipaneel kindlustusandjale. /p 8.6 

▪ Kindlustusjuhtumi tõendamise kohustus on kindlustusvõtjal. Kindlustusvõtja on kohustatud esitama kindlustusandjale teavet, 
mis on vajalik kindlustusandja täitmise kohustuse kindlaksmääramiseks. /p 8.7 

▪ Kui varastatud, ärandatud või röövitud sõiduk leitakse, siis on kindlustusvõtja kohustatud kahe (2) tööpäeva jooksul  kirjalikult 
teavitama sellest kindlustusandjat. /p 8.8 

▪ Kui selgub, et kahjujuhtum ei ole käsitatav kindlustusjuhtumina või kui kindlustusandja on vabanenud oma  täitmiskohustusest,  
siis kohustub kindlustusvõtja tasuma kindlustusandjale asendusauto kasutamise maksumuse asendusauto rendilepingus 
kindlaksmääratud tasu alusel. /p 8.9 

▪ Kutselised autojuhid peavad järgima AETR lepingu (Euroopa rahvusvaheliste autovedude sõidukijuhtide töölepingu) tingimusi 
ning autojuhi tegevust reguleerivaid töö- ja puhkeaja õigusakte, samuti esitama kindlustusandjale sõidumeeriku andmed 
hiljemalt kahe tööpäeva jooksul pärast kahjujuhtumi asetleidmist, juhul kui sõidukile on sõidumeerik ette nähtud. /p 8.10 

Kindlustusandja vabanemine kindlustuslepingu täitmise kohustusest 

Kindlustusandja vabaneb osaliselt või täielikult kindlustuslepingu täitmise kohustusest, kui: 

▪ kindlustusvõtja ei ole täitnud vähemalt ühte käesolevate tingimuste punktis 8 esitatud nõuetest; /p 11.1.1 

▪ kindlustusvõtja ei ole tasunud kindlustusmakset kokkulepitud tähtpäevaks (järgmakse korral hiljemalt kindlustusandja poolt 
täiendavalt määratud tähtpäevaks) ja kui kindlustusjuhtum toimub pärast kindlustusmakse tasumise kokkulepitud tähtpäeva; 
/p 11.1.2 

▪ kindlustusvõtja on tahtlikult või raske hooletuse (lepingulise kohustuse täitmisel vajaliku hoole olulisel määral järgimata jätmise) 
tõttu rikkunud vähemalt ühte kindlustuslepingu tingimust, millel on mõju kindlustusjuhtumi tekkimisele või kahju suurusele; 
/p 11.1.3 

▪ kindlustusjuhtum on toimunud kindlustusvõtja või soodustatud isiku raske ettevaatamatuse või tahtluse tõttu. Raske 
ettevaatamatuse all mõistetakse olukorda, mil isik näeb ette oma käitumise tagajärgi, kuid loodab kergemeelselt, et tagajärjed 
jäävad tulemata tema enda käitumise või mõne muu asjaolu tõttu; /p 11.1.4 

▪ sõidukit juhtinud isik oli kindlustusjuhtumi asetleidmise ajal alkoholijoobes, narkootikumide või psühhotroopsete ainete mõju all; 
tema ühes grammis veres oli 0,2 milligrammi või rohkem alkoholi või oli väljahingatavas õhus 0,1 milligrammi või rohkem 
alkoholi; sõidukijuht oli sellises haigus- või väsimusseisundis, mis takistas tal liiklusolude täpset tajumist ning liikluseeskirja 
nõuete kõrvalekaldumatut täitmist; sõidukijuhil puudus vastava kategooria sõiduki juhtimise õigus. Liiklusõnnetus loetakse 
samuti toimunuks alkoholi, narkootikumide või psühhotroopsete ainete mõju all, kui sõidukijuht oli tarvitanud eespool nimetatud 
aineid enne liiklusõnnetuse nõuetekohast registreerimist vastavalt kehtivatele õigusaktidele või kui sõidukijuht oli pärast 
kindlustusjuhtumit loobunud joobe tuvastamisest vastavalt kehtivatele õigusaktidele; /p 11.1.5 

▪ kahju on tekkinud seetõttu, et kindlustusvõtja on kasutanud sõidukit õigusvastasel eesmärgil või õigusrikkujale kaasaaitamise l; 
/p 11.1.6 

▪ kahju tekkimise põhjuseks oli õli või jahutusvedeliku puudulik kogus/tsirkulatsioon; /p 11.1.7 

▪ sõiduk varastati võtme abil, mille kindlustusvõtja oli jätnud sõidukisse või kui sõiduki mehaaniline või elektrooniline võti oli 
väljunud enne kindlustusjuhtumit kindlustusvõtja valdusest (v.a röövi korral); /p 11.1.8 

▪ sõiduki, sõidukis oleva pagasi või sõiduki osade varguse korral puudusid sõidukil kindlustusandja nõutud ärandamis- ja/või 
vargusvastased seadmed või need polnud rakendunud, v.a juhul, kui sellel rikkumisel ei olnud mõju kindlustusjuhtumi 
tekkimisele; /p 11.1.9 

▪ kindlustusvõtja või soodustatud isik eksitas või püüdis eksitada kindlustusandjat kahju asjaolude ja/või suuruse osas või püüdis 
kindlustusandjat muul viisil petta kindlustuslepingu või selle täitmise asjaolude suhtes; /p 11.1.10 

▪ kahjujuhtumi tekkimise hetkel (v.a loodusõnnetus, vandalism, vargus ja esemete kukkumine sõidukile, kui sõiduk ei osalenud 
liikluses) oli sõiduki tehniline ülevaatus ettenähtud tähtpäevaks läbimata; /p 11.1.11 

▪ kahjujuhtumi tekkimise hetkel oli sõidukis reisijaid koos juhiga rohkem kui sõiduki tehnilises passis märgitud istekohti; /p 11.1.12 

▪ sõidukijuht rikkus viimase 48 tunni jooksul enne liiklusõnnetust AETR lepingu (Euroopa rahvusvaheliste autovedude sõidukite 
tööleping) tingimusi ning sõidukijuhi tegevust reguleerivaid töö- ja puhkeaja õigusakte. /p 11.1.13 

Kindlustuslepingu täitmise kohustusest vabanemise ulatuse otsustab kindlustusandja. /p 11.2 

Välistused 

Ei hüvitata: 

▪ kahju, kui selle tekkimise põhjuseks ei olnud kindlustusjuhtumina määratletav sündmus; /p 12.1 
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▪ kahju, mis on tekkinud sõiduki kasutamisest väljaspool kindlustusterritooriumi; /p 12.2 

▪ kahju, mis tekkis, kui sõiduki ärandamisega kaasnesid sõiduki muud vigastused ja sõiduk ei olnud kindlustatud täiskasko 
kindlustusvariandiga; /p 12.3 

▪ sõiduki tehnilise hoolduse või garantiiremondi maksumust, kulunud või praagiks osutunud tagavaraosade (-detailide) 
maksumust ja nende remondi või väljavahetamise kulu, kindlustusjuhtumist sõltumatuid pesemis- ja puhastuskulusid; /p 12.4 

▪ tagavaraosade kiirendatud kohaletoimetamise kulusid; /p 12.5 

▪ kahju, mis on põhjustatud järgmistest asjaoludest: sõiduki või selle osade nõuetevastane ümberehitamine; kulumine (ka seoses 
varguse või lubamatu kasutamisega) või praagiks osutumine, korrodeerumine, sööbimine; puudulik või vale hooldus, remont ja 
käsitsemine; /p 12.6 

▪ rehvide vigastusi, kui nendega ei ole kaasnenud sõiduki hüvitatavaid vigastusi. Ei hüvitata üle lubatud normi kulunud 
turvisemustriga rehvide vigastusi; /p 12.7 

▪ kahju, mis on tekkinud sõiduki osalemisel laadimis- ja/või tõstetöödel, v.a siis, kui kindlustuslepingus on kokku lepitud teisiti; 
/p 12.8 

▪ liiklusõnnetuse või tulekahju põhjustanud seadet või detaili; /p 12.9 

▪ sõiduki salongis viibinud loomade põhjustatud kahju; /p 12.10 

▪ kahju, mis tekitati sõidukile ajal, mil sõiduk oli õigusvastaselt väljunud selle omaniku või seadusliku valdaja valdusest ja kui 
politsei ei olnud sellest nõuetekohaselt teavitatud; /p 12.11 

▪ lisakulu, mis on põhjustatud inimeste, koorma või pagasi transportimisest; /p 12.12 

▪ kahju, mille põhjuseks on sõiduki väljumine kindlustusvõtja valdusest kelmuse teel; /p 12.13 

▪ kindlustusvõtja poolt või tema teadmisel sõidukilt mahamonteeritud osade varguse või rööviga põhjustatud kahju; /p 12.14 

▪ kahju, mis on sõidukile tekkinud seoses selle osalemisega võistlusel või treeningul; sõiduga väljaspool teeliiklust (Eesti Vabariigi 
liiklusseaduse määratluse kohaselt); tuumaenergia kasutamisega mis tahes eesmärgil või selle energia kontrolli alt väljumisega; 
kahju, mis on põhjustatud sõjast, kodusõjast, invasioonist, terrorismist, massilistest korratustest, siserahutustest, revolutsioonist, 
riigipöördest, streigist, konfi skeerimisest, arestimisest ja lokaudist; /p 12.15 

▪ kahju, mille põhjuseks on olnud vale mootorikütuse tankimine. /p 12.16 
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Kindlustushuvi olemasolu 

▪ Kui kindlustusvõtjal puudub kindlustushuvi, on kindlustusandjal õigus keelduda lepingu sõlmimisest. Kui kindlustusvõtja 
kindlustushuvi puudumine selgub kindlustusjuhtumi menetlemisel ja isik, kellel on tegelik kindlustushuvi, ei ole nõus, et hüv itise 
saab kindlustusvõtja, vabaneb kindlustusandja kindlustuslepingu täitmise kohustusest. /p 3.3 

Kindlustusvõtjaga võrdsustatud isikud 

▪ Kindlustuslepingu täitmisel võrdsustatakse kindlustusvõtjaga: 

• kindlustatu (v.a vastutuskindlustuse lepingu puhul); /p 10.1.1 

• kindlustatu või kindlustusvõtjaga koos elavad perekonnaliikmed (v.a vastutuskindlustuse lepingu puhul); /p 10.1.2 

• soodustatud isikud (v.a vastutuskindlustuse lepingu puhul); /p 10.1.3 

• kindlustusobjekti seaduslikud valdajad; /p 10.1.4 

• isikud, kes kasutavad kindlustusobjekti selle omaniku või seadusliku valdaja nõusolekul; /p 10.1.5 

• kindlustusvõtja juures töötavad isikud ja isikud, keda kindlustusvõtja kasutab oma majandustegevuses või oma kohustuste 
täitmisel. /p 10.1.6 

▪ Kindlustusvõtja on kohustatud eelnimetatud isikutele selgitama kindlustusvõtja kohustusi, mis tulenevad kindlustuslepingust. 
/p 10.2 

▪ Kui eelnimetatud isikud ei täida kindlustuslepingut, loetakse, et kindlustusvõtja on jätnud lepingu täitmata. /p 10.3 

Kindlustusvõtja teatamiskohustus 

▪ Kindlustusvõtja peab lepingu sõlmimisel teatama kindlustusandjale kõigist talle teada olevatest asjaoludest, millel võib olla mõju 
kindlustusandja otsusele leping sõlmida või teha seda muudel kokkulepitud tingimustel. /p 12.1 

▪ Kindlustusvõtja on kohustatud andma tõeseid ja täpseid vastuseid ka juhul, kui ta eeldab, et vastav asjaolu võib olla 
kindlustusandjale teada. /p 12.2 

▪ Olulised on asjaolud, mida on küsitud kindlustusvõtjalt lepingu sõlmimisel või mis on fikseeritud kindlustustingimustes või poliisil. 
/p 12.3 

▪ Kindlustusvõtja peab kindlustuslepingu tähtajal kindlustusandjale viivitamatult ja kirjalikult teatama: 

• kindlustusriski suurenemisest, sh juhul, kui kindlustusriski suurenemise on põhjustanud üldteada asjaolu, mis mõjutab ka 
teiste kindlustusvõtjate riski; /p 12.4.1 

• lepingus kokkulepitud oluliste asjaolude muutumisest; /p 12.4.2 

• kindlustatud eseme võõrandamisest; /p 12.4.3 

• kinnisasjale hüpoteegi seadmisest, kui kindlustatav ese on selle kinnisasja lahutamatu osa. /p 12.4.4 

Teatamiskohustuse täitmata jätmise tagajärjed 

▪ Kui kindlustusvõtja ei ole teatanud kindlustusandjale kindlustuslepingu sõlmimiseks olulistest asjaoludest ja on sellega jätnud 
täitmata üldtingimuste punkti 12 või on tahtlikult vältinud olulise asjaolu teatavaks saamist või andnud selle kohta ebaõiget 
teavet, võib kindlustusandja lepingust taganeda ühe kuu jooksul pärast seda, kui ta sai teada või pidi teada saama üldtingimuste 
punkti 12 täitmata jätmisest, v.a punktis 13.2 nimetatud juhtudel. /p 13.1 

▪ Kui kindlustusvõtja peab kindlustusandjale teatama olulistest asjaoludest kindlustusandja esitatud küsimuste põhjal, kuid 
kindlustusandja ei ole neid asjaolusid temalt otse küsinud, võib kindlustusandja lepingust taganeda üksnes siis, kui 
kindlustusvõtja on asjaolusid tahtlikult varjanud. /p 13.3 

▪ Kui kindlustusandjal ei ole üldtingimuste punkti 13 kohaselt õigus lepingust taganeda, võib ta ühe kuu jooksul pärast seda, ku i ta 
sai teada asjaolust, millest kindlustusvõtja ei olnud talle teatanud, nõuda kindlustusvõtjalt kindlustusmakse suurendamist alates 
kehtiva kindlustusperioodi algusest. /p 13.4 

Kindlustusriski suurendamine ja selle tagajärjed 

▪ Kindlustusriski suurenemine on kindlustusjuhtumi tõenäosuse suurenemine. Kindlustusvõtja ei tohi pärast lepingu sõlmimist ilma 
kindlustusandja nõusolekuta suurendada kindlustusriski ega lubada selle suurendamist isikutel, kelle eest ta vastutab. /p 16.1 

▪ Kui kindlustusvõtja ei täida kindlustusriski suurenemisest teatamise kohustust (üldtingimuste punkt 12.4.1), vabaneb 
kindlustusandja lepingu täitmise kohustusest juhul, kui kindlustusjuhtum toimub pärast ühe kuu möödumist ajast, mil 
kindlustusandja oleks pidanud teate kätte saama, v.a punktis 16.4 nimetatud juhtudel. /p 16.2 

▪ Kui kindlustusvõtja suurendab kindlustusriski ja kindlustusjuhtum toimub pärast kindlustusriski suurenemist, vabaneb 
kindlustusandja lepingu täitmise kohustusest suurenenud kindlustusriski ulatuses, v.a punktis 16.4 nimetatud juhtudel. /p 16.3 

Välistused 

Kui kindlustuslepingus pole kokku lepitud teisiti, ei hüvitata: 

▪ tuumarelva, tuumaenergia või radioaktiivsuse tõttu tekkinud kahju; /p 21.1.1 

▪ keemilise, bioloogilise, biokeemilise või elektromagnetilise relva kasutamisel ja käitlemisel tekkinud kahju; /p 21.1.2 

▪ sõja, kodusõja, invasiooni, rahvarahutuse, riigipöörde, streigi, töökatkestuse, erakorralise seisukorra, terrorismi, ülestõusu, 
massilise korratuse, sundvõõrandamise tõttu tekkinud kahju; /p 21.1.3 

▪ maavärina, maapinna liikumise või maalihke tõttu tekkinud kahju; /p 21.1.4 
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▪ küberintsidendi tõttu tekkinud kahju. /p 21.1.5 

Küberintsident punkti 21.1.5 tähenduses on arvuti-, võrgu- või infosüsteemis toimuv sündmus, mis ohustab või kahjustab 
süsteemi turvalisust. Küberintsidendiks loetakse muu hulgas: /p 21.2 

• ründed, sh. erinevad teenustõkkeründed infosüsteemi, arvutivõrgu või nende osade vastu; /p 21.2.1 

• pahavara (viirused, ussid, lunavara, tagauksed, vms.) tõttu toimuvad intsidendid; /p 21.2.2 

• programmeerimisviga, mille on põhjustanud kindlustusvõtja või kolmas isik; /p 21.2.3 

• igasugust tahtmatut ja täielikult või osaliselt planeerimatut arvuti-, võrgu- või infosüsteemi katkestust, mis ei ole tekkinud 
välise füüsilise jõu või varalise kahju tagajärjel, kuid mis mõjutab osaliselt või täielikult ligipääsu digitaalsetele andmetele 
ja/või arvuti-, võrgu- või infosüsteemidele. /p 21.2.4 

Kindlustuslepingu täitmise kohustusest vabanemine 

Kindlustusandja vabaneb kindlustuslepingu täitmise kohustusest osaliselt või täielikult, kui: 

▪ kindlustusvõtja või temaga võrdsustatud isik on jätnud täitmata vähemalt ühe kindlustuslepingus nimetatud kohustustest ning 
kohustuse täitmata jätmise ja kindlustusjuhtumi toimumise või selle tagajärjel tekkinud kahju suuruse vahel on põhjuslik seos; 
/p 22.1.1 

▪ kindlustusvõtja ei ole tasunud kindlustusmakset kokkulepitud tähtpäevaks (järgmakse korral hiljemalt kindlustusandja määratud 
uueks tähtpäevaks) ja kui kindlustusjuhtum toimub pärast kindlustusmakse tasumise tähtpäeva möödumist; /p 22.1.2 

▪ kindlustusjuhtum on toimunud kindlustusvõtja või temaga võrdsustatud isiku raske hooletuse või tahtluse tõttu; /p 22.1.3 

▪ kindlustusjuhtum on põhjustatud kindlustusvõtja või temaga võrdsustatud isiku tegevusest alkoholijoobes, narkootikumide või 
muude psühhotroopsete ainete mõju all; /p 22.1.4 

▪ kindlustusvõtja või temaga võrdsustatud isik on eksitanud või püüdnud eksitada kindlustusandjat kahju toimumise asjaolude või 
suuruse asjus või püüdnud kindlustusandjat muul viisil petta kindlustuslepingu või selle täitmise asjaolude suhtes; /p 22.1.5 

▪ kindlustusvõtja, kindlustatud isik või soodustatud isik on kasutanud kindlustatud eset kuriteo toimepanemiseks, kuriteole 
kaasaaitamiseks või kuriteo varjamiseks ning nendel põhjustel on tekkinud sellele esemele kahju. /p 22.1.6 

▪ Kindlustuslepingu täitmisest vabanemise ulatuse otsustab kindlustusandja. /p 22.2 
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Kindlustatud ese 
▪ Sõiduki kiletatud detailide kile ning sõiduki värvkatet kattev keraamiline- või vedelklaas on kindlustatud üksnes erikokkuleppel 

Gjensidigega, kui vastav märge on tehtud poliisile. /p 1.2 

▪ Kindlustatud esemeks ei ole sõidukis asuvad järgmised esemed: antiik-, unikaalsed ja väärismetallist esemed, kollektsioonid, 
käsikirjad, raha ja väärtpaberid, dokumendid, fotod, plaanid ja joonised, personaalarvutid ja elektroonilised andmekandjad, 
mobiiltelefonid jt analoogsed elektroonikaseadmed. /p 1.3 

▪ Kindlustatud esemeks ei ole õigusaktide või ohutusnõuete vastaselt paigaldatud sõiduki seadmed, detailid, esemed ning osad 
(sh tootjatehase poolt lubatust suuremad veljed või madalamad rehvid). /p 1.5 

Kindlustusjuhtumid 

Klaasikindlustus 

▪ Klaasikindlustus ei kata klaaskatusele, klaasist katuseluugile ja kaubaruumi kastikattel paiknevatele klaasidele tekkinud kahju. 
/p 3.1.6 

Autoabi 

▪ Autoabi24 kehtib üksnes juhul, kui teenus tellitakse kindlustuspoliisile märgitud Autoabi24 telefoninumbril. /p 3.1.8.2 

▪ Autoabi24 ei kehti turva-, takso-, kuller- ega lühirenditeenust pakkuvatele sõidukitele (üüri/rendi pikkus kuni 12 kuud) ning 
operatiivsõidukitele. /p 3.1.8. 

▪ Autoabi24 teenus ei kehti, kui abi saamise vajadus oli ettenähtav (korduv abi samal põhjusel, teadaolevat põhjust 
likvideerimata). Näiteks sõiduk ei käivitu ja Autoabi24 teenuse osutamise käigus selgub, et aku vajab vahetust. Järgmisel korral, 
kui sõiduk vajab käivitamisel abi ja mainitud aku ei ole vahetatud, siis on Autoabi24 teenus kindlustusvõtjale tasuline. /p 3.1.8.4 

▪ Autoabi24 teenuse järgselt vajalike remonttööde ja kõikide varuosade, tarvikute, asendusvõtmete ja pultide, kütuse, õli vms 
soetamise kulud katab Kindlustusvõtja. /p 3.1.8.5 

▪ Kui kindlustusvõtja on tellinud Autoabi24 teenuse, kuid pärast teenuse osutamist selgub, et juhtum ei ole kaetud Autoabi24 
kaitsega, tasub kindlustusvõtja teenuse eest vastavalt teenusepakkuja arve summale. /p 3.1.8.7 

Välistused 

Lisaks punktis 14 ning üldtingimustes nimetatud alustele ei hüvita Gjensidige: 

▪ kahju, kui sõiduki või selle osade vargusega kaasnes sõiduki muu vigastus ja sõiduk ei olnud kindlustatud täiskasko 
kindlustusvariandiga; /p 5.1 

▪ sõiduki tehnilise hoolduse või garantiiremondi maksumust, kulunud või praagiks osutunud tagavaraosade (detailide) remondi või 
väljavahetamise maksumust, kindlustusjuhtumist sõltumatuid pesemis- ja puhastuskulusid; /p 5.2 

▪ tagavaraosade kiirendatud kohaletoimetamise kulusid; /p 5.3 

▪ kahju, mis on põhjustatud sõiduki või selle osade nõuetevastasest ümberehitamisest, puudulikust või valest hooldusest, 
käsitsemisest, puhastamisest või remondist; /p 5.4 

▪ kahju, mis on põhjustatud sõiduki või selle osade kulumisest või praagiks osutumisest, sõiduki järkjärgulisest korrodeerumisest, 
roostetamisest ja sööbimisest; /p 5.5 

▪ kahju, mis on tekkinud sõidukile või selle osadele selle tavapärasest kasutamisest ja kulumisest (näiteks rehvide kulumine, 
küljeklaaside kulumine klaasi üles-alla liigutamisest, värvkatte kulumine, kriimustused, sõiduki vigastused selle puhastamisel 
jääst ja lumest, kivitäkked sõiduki kerel sõiduki pikaajalisest kasutusest, velgede vigastused tavapärasest liiklemisest jne). /p 5.6 

▪ lubamatust kasutamisest tekkinud kahju; /p 5.7 

▪ rehvide vigastusi, kui nendega ei ole kaasnenud hüvitatavaid sõiduki vigastusi. Gjensidige ei hüvita üle riiklikult lubatud normi 
kulunud turvisemustriga rehvide vigastusi ja nende rehvide kasutamisest tingitud kahjusid; /p 5.8 

▪ sõiduki osasid, mis põhjustasid kahju; /p 5.9 

▪ sõiduki sisemisele osale (nt mootor, käigukast) tekkinud kahju, mis on tingitud selle osa sisemisest purunemisest või muust 
sõidukisisesest rikkest (tehniline rike). Kui nimetatud põhjusel tekib sõidukile ka väline kahjustus, siis nimetatud välisest 
kahjustusest tekkinud kahju Gjensidige hüvitab; /p 5.10 

▪ sõidukile laadimis- ja/või tõstetöödel tekkinud kahju; /p 5.11 

▪ looma või linnu poolt sõiduki salongile põhjustatud kahju; /p 5.12 

▪ reisijate poolt sõiduki salongile tekitatud kahju; /p 5.13 

▪ lisakulu, mis on põhjustatud inimeste, koorma või pagasi transportimisest (välja arvatud Autoabi 24 teenuste alt hüvitatavad 
inimeste transpordikulud); /p 5.14 

▪ kindlustusvõtja poolt või tema teadmisel sõidukilt mahamonteeritud osade varguse või röövimisega põhjustatud kahju; /p 5.15 

▪ kahju, mis on toimunud seetõttu, et kindlustusvõtja kasutas sõidukit õigusvastasel eesmärgil või aitas õigusrikkujat; /p 5.16 

▪ kahju, mis tekkis sõidukile seoses osalemisega võistlusel, treeningul või paiknemisega tasulisel või tasuta kasutataval rallivõi 
koolitusrajal (sh ajutine ralli-, jää-, koolitus- ja katserada väljaspool ametlikku teeliiklust); /p 5.17 

▪ kahju, mis tekkis sõidukile seoses liiklemisega selleks sobimatus kohas või teel (näiteks maastikul, metsas, põllul, soos, vees, 
kaldaalal, metsateel, mitteametlikul jääteel jms); /p 5.18 

▪ kahju, mis tekkis kinnitamata või ebapiisavalt kinnitatud pagasi või koorma liikumisest; /p 5.19 

▪ kahju, mis tekkis sulgemata või halvasti suletud anumast (tops, pudel, kanister, jne) välja voolanud vedelikust; /p 5.20 
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▪ kahju, mille tekkimise põhjuseks oli ettenähtud kvaliteediga kütuse, jahutusvedeliku, määrdeainete puudulik hulk ja/või 
tsirkulatsioon. /p 5.21 

Gjensidige vabanemine kindlustuslepingu täitmise kohustusest 

Lisaks punktis 5 ning üldtingimustes nimetatud alustele vabaneb Gjensidige osaliselt või täielikult kindlustuslepingu täitmise 
kohustusest, kui: 

▪ sõiduk varastati võtme abil, mille kindlustusvõtja oli jätnud sõidukisse või kui sõiduki (ka elektrooniline) võti oli väljunud 
hooletuse tõttu kindlustusvõtja valdusest (v.a röövimise korral) enne kindlustusjuhtumit; /p 14.1 

▪ sõiduki või sõiduki osade varguse korral puudusid sõidukil Gjensidige poolt nõutud vargusevastased seadmed või need polnud 
rakendunud kindlustusvõtjast lähtuva asjaolu tõttu; /p 14.2 

▪ kahju oli sõidukile tekitatud ajal, mil sõiduk oli selle omaniku või seadusliku valdaja valdusest õigusvastaselt väljunud ja 
politseile ei olnud esitatud selle kohta kirjalikku avaldust; /p 14.3 

▪ kahjujuhtumi toimumise hetkeks polnud sõiduk tähtaegselt läbinud riiklikku tehnonõuetele vastavuse kontrolli, v.a juhul, kui 
sõiduk ei osalenud teeliikluses; /p 14.4 

▪ kindlustusjuhtumi toimumise ajal sõidukit juhtinud isik: 

• oli alkoholi, narkootilise või psühhotroopse aine mõju all või tarvitas nimetatud aineid pärast liiklusõnnetuse toimumist ja enne 
joobeseisundi kontrollimist politsei või meditsiinisasutuse poolt või kui keeldus pärast liiklusõnnetust joobeseisundi 
kontrollimisest. /p 14.5.1 

• oli sellises haigus- või väsimusseisundis, mis takistas liiklusolude täpset tajumist ning õigusaktide nõuete kõrvalekaldumatut 
täitmist; /p 14.5.2 

• oli ilma vastava kategooria sõiduki juhtimise õiguseta või sõidukijuhtimise õigus oli peatunud või peatatud; /p 14.5.3 

• lahkus kindlustusjuhtumi toimumise kohalt, rikkudes kehtivaid õigusakte; /p 14.5.4 

• eiras liikluskorraldusvahendiga (näiteks liiklusmärgi) või õigusaktiga lubatud sõidukiirust; /p 14.5.5 

• eiras liiklusseaduses kirjeldatud nõuetekohast turvavarustuse kasutamist; /p 14.5.6 

• eiras liiklusseaduses kirjeldatud nõuet teavitada häirekeskust, kui inimene sai liiklusõnnetuses vigastada või surma. /p 14.5.7 

Kindlustusvõtja kohustused 

▪ Sõiduki komplektsuse muutumisel (veljed, rehvid, seadmed jne) peab kindlustusvõtja sellest viivitamata Gjensidiget teavitama ja 
käituma vastavalt Gjensidigelt saadud juhistele. /p 1.4 

▪ Teavitama viivitamata Gjensidiget kindlustusriski võimalikkuse suurendamisest. 

• Kindlustusriski võimalikkuse suurenemist mõjutab eelkõige sõiduki kasutusala muutmine (näiteks tavasõiduki kasutamine 
taksona, õppesõidukina, lühirendi või üürisõidukina, jne), võtmete või sõiduki registreerimise dokumentide kaotsiminek, 
sõiduki kasutamine väljaspool Eestit rohkem kui 90 päeva järjest, duplikaatvõtmete valmistamine, vargusevastaste seadmete 
vahetamine, kindlustatud eseme võõrandamine, kindlustatud esemega seotud muudatuste tegemine liiklusregistris jms. 
/p 2.1 

• Kõikidest eelmainitud kindlustusriski võimalikkust suurendavatest muudatustest ning ka muudatustest, mille kohta ei oska 
kindlustusvõtja otsust teha, kas kindlustusriski võimalikkus suureneb või mitte, tuleb Gjensidiget viivitamata teavitada. /p 2.2 

▪ Registreerimistunnistuse ning Gjensidige nõudel sõiduki müügilepingu, võimaldama Gjensidige esindajal sõiduk enne 
kindlustuslepingu sõlmimist ja kindlustuslepingu kehtivuse ajal üle vaadata, pildistada sõidukit ja selle lisavarustust ning tutvuda 
sõiduki seisundi ja sõiduki kindlustamiseks vajalike dokumentidega; /p 10.2.1 

▪ Tutvuma enne kindlustuslepingu sõlmimist kindlustuslepingu osadega (sooviavaldus, pakkumus, kindlustustingimused, 
lisatingimused jms); /p 10.2.2 

▪ Ümber kodeerima signalisatsioonipuldi/ immobilaiseri, paigaldama lisaimmobilaiseri või vahetama ukselukud, kui kindlustatud 
esemeks on kasutatud sõiduk, mille kindlustamisel on kindlustusvõtjal üks süütevõti või üks signalisatsioonipult või üks 
immobilaiseri võti; /p 10.2.3 

▪ Täitma ohutusnõudeid, tegema kõik endast oleneva kindlustusjuhtumi ärahoidmiseks ja võimaliku kahju vähendamiseks 
(näiteks mitte jätma sõidukist lahkudes nähtavale esemeid (käekott, poekott, sularaha, telefon, jne)), mis suurendavad  
sõidukisse sissemurdmise riski vms) ning teavitama käesolevas punktis kirjeldatud kohustusest sõiduki tegelikku kasutajat. 
/p 10.2.4 

Kindlustusjuhtumi toimumisel on kindlustusvõtja kohustatud: 

▪ Teatama esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 3 tööpäeva jooksul, Gjensidigele või tema esindajale kindlustusjuhtumist, 
tehes seda isiklikult või esindaja kaudu kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (e-post, avaldus Gjensidige 
kontoris, veebilehel) esitades avalduses andmed juhtunu, eeldatava kahju suuruse, tunnistajate, võimalike osapoolte ja 
süüdlase kohta, ning täitma edaspidi Gjensidige esindaja juhiseid. Kohustus loetakse täidetuks, kui kindlustusvõtja on 
liiklusõnnetusest teatanud ja selle vormistanud vastavalt punktile 10.3.2; /p 10.3.1 

▪ Teatama liiklusõnnetusest ja vormistama selle vastavalt kehtivatele õigusaktidele (liikluskindlustuse seadus, liiklusseadus jne). 
Kui kindlustusvõtjale on liikluskahju käsitleva kindlustusseltsi poolt teatatud, et kindlustusvõtja on liiklusõnnetuse põhjustaja, siis 
on tal kohustus teavitada Gjensidiget 3 tööpäeva jooksul selle teadasaamisest; /p 10.3.2 

▪ Esitama viivitamata varguse, röövimise ja vandalismi juhtumi kohta politseile kirjaliku avalduse menetluse algatamiseks; 
/p 10.3.3 

▪ Teatama viivitamata tulekahjust nii politseile kui ka päästeametile; /p 10.3.4 

▪ Teatama loomale või linnule otsasõidust keskkonnainspektsiooni valvetelefoni lühinumbril 1313 või häirekeskuse numbril 112; 
/p 10.3.5 

▪ Kui kahju on tekkinud hoone küljest või katuselt kukkunud esemete (näiteks vihmaveetoru) või lume, jää, jääpurikate vms tõttu, 
fikseerima juhtunu viivitamata kirjalikult koos hoone valdaja või haldajaga. Juhul kui hoone valdaja või haldajaga ei õnnestu 
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juhtunut kirjalikult fikseerida, tuleb kahjujuhtum fikseerida juhtumi toimumise kohas koos politsei või munitsipaalpolitseiga. 
/p 10.3.6 

▪ Kutsuma sündmuskohalt lahkumata politsei, kui toimub juhtum, mida kindlustusvõtja ei oska täpselt määratleda; /p 10.3.7 

▪ Esitama kahjustatud sõiduki ning selle kahjustatud osade, lisavarustuse (kui need olid kindlustatud) jäänused Gjensidigele 
ülevaatuseks kindlustusjuhtumi järgses ja remondieelses seisus. Enne remonttööde alustamist tuleb remonttööde teostaja ja 
remondikalkulatsioon Gjensidigega kooskõlastada kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Kindlustusvõtja ei tohi asuda 
sõidukit remontima/taastama või utiliseerima ilma Gjensidige nõusolekuta. /p 10.3.8 

▪ Kindlustusjuhtumi toimumisel väljaspool Eesti Vabariiki andma hävinenud või kahjustatud sõiduki Gjensidigele üle Eesti 
Vabariigi territooriumil; /p 10.3.9 

▪ Esitama sõiduki varguse korral viivitamata Gjensidigele koos hüvitistaotlusega sõiduki registreerimistunnistuse kõik osad ning 
kõik võtmekomplektid (kaasa arvatud vargusevastaste süsteemide elektroonilised võtmed/puldid) ja teisaldatavad audio-, 
navigatsiooni- ja DVD-süsteemi detailid. Röövimise korral tuleb esitada kõik kindlustusvõtja valdusesse jäänud võtmed ja 
dokumendid. /p 10.3.10 

▪ Esitama sõiduki valuvelgede/rehvide varguse korral viivitamata Gjensidigele turvapoldi võtme; /p 10.3.11 

▪ Esitama Gjensidigele teavet, mis on vajalik Gjensidige täitmise kohustuse kindlaks määramiseks. Kindlustusjuhtumi toimumise 
tõendamise kohustus lasub kindlustusvõtjal. /p 10.3.12 

▪ Varastatud või röövitud sõiduki leidmise korral teavitama hiljemalt 2 tööpäeva jooksul sellest Gjensidiget kirjalikku taasesitamist 
võimaldavas vormis. /p 10.3.13 

 

 

Palun tutvu ohutusnõuetega kindlustuslepingu tingimuste punktis 9. 
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Kindlustusvõtjaga võrdsustatud isik 

▪ Kindlustusvõtja on kohustatud selgitama kindlustuslepingust tulenevaid nõudeid ja kohustusi kindlustusvõtjaga võrdsustatud 
isikule. /p 7.1.7 
Kindlustuslepingust tulenevate kohustuste, v.a kindlustusmakse tasumise kohustus, täitmisel võrdsustatakse kindlustusvõtjaga: 

• kindlustatu; /p 6.1.1 

• soodustatud isik (v.a vastutuskindlustuse puhul); /p 6.1.2 

• kindlustatud eseme seaduslik valdaja, samuti isik, kellele seaduslik valdaja on valduse üle andnud, nt üürnik või rentnik (v.a 
vastutuskindlustuse puhul); /p 6.1.3 

• isiku, kes kasutab kindlustatud eset kindlustusvõtja, kindlustatu või kindlustatud eseme seadusliku valdaja nõusolekul või 
heakskiidul, nt kindlustatuga koos elav perekonnaliige (v.a vastutuskindlustuse puhul); /p 6.1.4 

• kindlustusvõtja juures töötav isik ja isik, keda kindlustusvõtja kasutab oma poliisil märgitud majandustegevuses või oma 
poliisil märgitud kohustuste täitmisel; /p 6.1.5 

• muu isik, kes seaduse, lepingu (nt töölepingu) või muu õigussuhte alusel on kohustatud järgima kasutamise, ohutuse, kahju 
vältimise, piiramise, päästmise vms nõudeid (v.a vastutuskindlustuse puhul). /p 6.1.6 

▪ Kindlustusvõtja peab kindlustusvõtjaga võrdsustatud isikule selgitama kindlustuslepingust tulenevaid nõudeid ja kohustusi. 
/p 6.2 

▪ Kui kindlustusvõtjaga võrdsustatud isik ei ole kindlustuslepingu nõudeid täitnud, siis loetakse, et kindlustusvõtja on      
kindlustuslepingut rikkunud. /p 6.3 

Kindlustuslepingu ülesütlemine ja kindlustuslepingust taganemine 

▪ Gjensidigel on õigus kindlustusleping üles öelda: 

• kui kindlustusvõtja on rikkunud kindlustuslepingu tingimusi, sh kui kindlustusvõtja ei täida kindlustuslepingus kirjeldatud 
ohutusnõudeid, samuti Gjensidige määratud täiendavaid ohutusnõudeid. Gjensidigel ei ole lepingu ülesütlemise õigust, kui 
kindlustuslepingu tingimuste rikkumisel ei ole mõju kindlustusriski suurenemisele või Gjensidige kindlustuslepingu täitmise 
kohustusele (v.a kindlustusmakse tasumata jätmine); /p 4.3.1 

• kui kindlustusvõtja, kindlustatu või soodustatud isik on eksitanud või petnud Gjensidiget kindlustuslepingu või 
kindlustusjuhtumi asjaolude suhtes või üritanud seda teha; /p 4.3.2 

• kindlustusriski suurenemisel; /p 4.3.3 

• pärast kindlustusjuhtumi toimumist; /p 4.3.4 

▪ Gjensidigel on õigus kindlustuslepingust taganeda, kui kindlustusvõtja ei ole kindlustuslepingu sõlmimisel teavitanud Gjensidiget 
kindlustusriski mõjutavatest olulistest asjaoludest või on esitanud teadlikult valeandmeid. Gjensidigel on lepingust taganemise 
õigus ühe kuu jooksul arvates ajast, mil ta sai teada või pidi teada saama teatamiskohustuse rikkumisest. /p 4.6 

Kindlustusandja vabanemine kindlustuslepingu täitmise kohustusest 

▪ Kui kindlustusvõtja ei ole kindlustusriski suurenemisest teatanud, vabaneb Gjensidige kindlustuslepingu täitmise kohustusest, 
kui kindlustusjuhtum toimub pärast ühe kuu möödumist ajast, mil Gjensidige oleks pidanud vastava teate kätte saama. 
/p 7.1.4.1 

▪ Kui kindlustusvõtja suurendab kindlustusriski, sellest Gjensidiget ei teavita, ja kindlustusjuhtum toimub pärast kindlustusriski 
suurenemist, siis vabaneb Gjensidige kindlustuslepingu täitmise kohustusest suurenenud kindlustusriski ulatuses. /p 7.1.4.2 

▪ Kui Gjensidigele kindlustatud eseme võõrandamisest õigeaegselt ei teatata, vabaneb Gjensidige oma täitmise kohustusest, kui 
kindlustusjuhtum toimub hiljem kui ühe kuu möödumisel ajast, mil Gjensidige oleks pidanud vastava teate saama. /p 8.4 

Mitmekordne kindlustus, ülekindlustus ja alakindlustus 

▪ Mitmekordne kindlustus on olukord, kus kindlustatud ese on kas osaliselt või täielikult kindlustatud sama kindlustusriski vastu 
mitme kindlustusandja juures ja kindlustusandjate poolt maksmisele kuuluvate hüvitiste kogusumma ületaks kahju suuruse või 
kindlustussummad kokku ületaksid kindlustusväärtuse. Mitmekordse kindlustuse puhul vastutavad kindlustusandjad 
solidaarvõlgnikena. /p 9.1 

▪ Alakindlustus on olukord, kus kindlustussumma on väiksem kui kindlustusväärtus kindlustusjuhtumi toimumise ajal. 
Alakindlustuse korral vastutab Gjensidige kahju eest võrdeliselt kindlustussumma suhtega kindlustusväärtusesse 
kindlustusjuhtumi toimumise ajal. Ei kohaldu vastutuskindlustuses. /p 9.4 

▪ Üle- või alakindlustuse vältimiseks peab kindlustusvõtja määrama kindlustuslepingu sõlmimisel kindlustussumma lähtudes 
kindlustatud eseme kindlustusväärtusest, jälgima kindlustusväärtuse muutumist kindlustusperioodil ning vajadusel esitama 
Gjensidigele avalduse kindlustussumma muutmiseks. Ei kohaldu vastutuskindlustuses. /p 9.5 

Kahju hüvitamine 

▪ Kui kindlustusjuhtumi tagajärjel tekkinud kahju suurus või selle põhjus on terviklikult tõendamata, hüvitab Gjensidige vaid selle 
osa, mis on tõendatud. /p 10.3 

Välistused 

Gjensidige vabaneb osaliselt või täielikult kindlustuslepingu täitmise kohustusest, kui: 

▪ kahju ei ole tekkinud kindlustusjuhtumi tagajärjel või kahju on juba hüvitatud; /p 11.1 
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▪ kindlustusjuhtum ei ole toimunud kindlustuskohas, kindlustusperioodi jooksul või kui kahju on tekkinud esemele, millel pole muul 
põhjusel kindlustuskaitset (sh kindlustussummat või hüvitispiiri ületav osa kahjust); /p 11.2 

▪ kindlustusvõtja või temaga võrdsustatud isik ei ole täitnud vähemalt ühte kindlustuslepingus nimetatud kohustust ja kohustuse 
täitmatajätmise ning kindlustusjuhtumi ja/või selle tagajärjel tekkinud kahju suuruse vahel esineb põhjuslik seos; /p 11.3 

▪ kindlustusvõtja ei ole tasunud kindlustusmakset kokkulepitud tähtpäevaks (järgmakse korral Gjensidige määratud täiendavaks 
tähtpäevaks) ja kindlustusjuhtum toimub pärast kindlustusmakse tasumise tähtpäeva möödumist; /p 11.4 

▪ kindlustusjuhtum on toimunud kindlustusvõtja, temaga võrdsustatud isiku või soodustatud isiku raske hooletuse või tahtluse 
tõttu; /p 11.5 

▪ kahju, mis on tekkinud kindlustatud eseme kaotamise või kadumise tagajärjel; /p 11.6 

▪ kindlustusjuhtum on põhjustatud kindlustusvõtja või temaga võrdsustatud isiku tegevusest alkoholi-, narkootilises,  toksilises või 
muus joobeseisundis; /p 11.7 

▪ kahju on tekkinud vääramatu jõu tagajärjel; /p 11.8 

▪ kahju on tekkinud tuumaenergiast, keemilisest või bioloogilisest relvast, elektromagnetilise välja tõttu või mistahes aine 
radioaktiivsusest, kiirguslikkusest, toksilisusest või plahvatusohtlikkusest; /p 11.9 

▪ kahju on seotud geneetiliselt muundatud organismidega või nendest saadud toorainega; /p 11.10 

▪ kahju on tekkinud sõjast või sõjasarnasest olukorrast, terrorismist (sh selle vältimiseks rakendatud piirangutest või abinõudest), 
rahvarahutustest või ülestõusust; /p 11.11 

▪ kahju on tekkinud epideemiast, looduskatastroofist (sh maavärin, maalihe, pinnase vajumine), keskkonnareostusest (sh selle 
likvideerimisest) või episootiast; /p 11.12 

▪ kahju on tekkinud konfiskeerimisest, sundvõõrandamisest või muust avaliku võimu tegevusest; /p 11.13 

▪ kahju on tekkinud streigist või tööseisakust; /p 11.14 

▪ kahju on tekkinud arheoloogiliste väljakaevamiste tagajärjel või on sellega seotud; /p 11.15 

▪ kahju tuleneb avalik-õiguslikust sanktsioonist (rahaline karistus, rahatrahv, sunniraha, vangistus, arest vms); /p 11.16 

▪ kahju tuleneb tasu avalikust lubamisest, asja ettenäitamisest, aluseta tehtud kulutusest, käsundita asjaajamisest või ühe ja 
sama kindlustuslepinguga kindlustatud isikute ja nendega võrdsustatud isikute omavahelistes suhetes tekkinud nõuetest; 
/p 11.17 

▪ kahju tuleneb kindlustatud isiku lepingulisest vastutusest (sh viivis, leppetrahv, käendus) või lepingus sätestatud kõrgendatud 
vastutusest (nt loobumine vastuväidete esitamisest, lihtsustatud tõendamine, aegumistähtaja pikendamine, kahju ulatuse 
määramine); /p 11.18 

▪ kahjuks on mittevaraline kahju, saamata jäänud tulu või puhtmajanduslik kahju; /p 11.19 

▪ kahjuks on hooldustöödele või –remondile tehtud kulu, mis ei ole tingitud kindlustusjuhtumi toimumisest; /p 11.20 

▪ kahju on tekkinud sündmusest või asjaolust, millest kindlustusvõtja või kindlustatud isik oli või oleks pidanud teadlik olema enne 
kindlustuslepingu sõlmimist; /p 11.21 

▪ kahju on tekkinud väljapressimise, kelmuse, omastamise või relva kasutamise tagajärjel; /p 11.22 

▪ kindlustusvõtja või temaga võrdsustatud isik on eksitanud või püüdnud eksitada Gjensidiget kahju toimumise asjaolude ja/või 
kahju suuruse osas või püüdnud Gjensidiget muul viisil petta kindlustuslepingu või selle täitmise asjaolude suhtes. /p 11.23 
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Kõrgendatud omavastutus kindlustusobjekti fotode puudumisel 

Kui If küsib sõiduki fotosid, esitab kindlustusvõtja 3 tööpäeva jooksul kindlustatud sõiduki fotod vastavalt Ifi saadetud juh istele. Kui 
kindlustusvõtja fotosid ei esita, on Ifil õigus kasutada kõrgendatud omavastutust, mille suuruseks on kolmekordne põhiomavastutus. 
Kui kindlustusvõtja esitab fotod hilinemisega, kuid enne kindlustusjuhtumi toimumist, kolmekordset põhiomavastutust ei kasutata. 
/p 6 

 

Kindlustusjuhtumid 

Õnnetusjuhtum 

▪ If ei hüvita, kui kahju põhjuseks oli sõiduki mittenõuetekohane tehniline seisund. /p 14 

Tulekahju 

▪ Tulekahju kindlustusjuhtumiks ei ole kindlustusobjekti kahjustumine või hävimine, mis toimus ajal, mil kindlustusobjekt oli 
ebaseaduslikus valduses. /p 17 

Vargus, röövimine 

▪ Kui kindlustusobjekt ei ole kindlustatud varguse ja röövimise vastu, siis ei ole kindlustusjuhtumiks ka sõiduki hävimine, 
kahjustumine ajal, mil sõiduk oli varastatud või röövitud. /p 20 

▪ Kindlustusjuhtumiks ei ole muu varavastane tegu (omastamine, kelmus, väljapressimine jms), mis ei vasta kindlustuslepingus 
toodud varguse või röövimise tunnustele. /p 21 

Klaasikindlustus 

▪ Klaasikindlustusega ei ole kindlustatud kile, millele on kantud sõnum või kujutis, näiteks logo või reklaam. Klaasile paigaldatud 
toonkile on klaasikindlustusega kindlustatud. /p 24 

▪ Klaas parandatakse tingimusel, et kahjustuse läbimõõt on väiksem kui 2 cm, see ei asu juhi poolel ja parandamise l klaasi 
soojendust ei rikuta. Muudel juhtudel klaas vahetatakse. /p 25 

Sõiduki osade kindlustus 

▪ Lasteiste, katuseboks, katuseraam ja jalgrattahoidja on kindlustatud ainult sel ajal, kui need on sõidukiga ühendatud. Teised 
sõiduki osad on kindlustatud ainult sel ajal, kui need on sõidukiga ühendatud viisil, et ilma tööriistu kasutamata ei saa neid 
eemaldada, v.a sõidukist eraldatud veljed ja rehvid (vt p 36). /p 32 

▪ Kindlustus ei kehti kindlustusobjekti osa suhtes, mis on enne kindlustusjuhtumi toimumist eemaldatud. /p 33 

▪ Kindlustusvõtja peab säilitama ja Ifi nõudel esitama kindlustusobjekti osa vahetamist või paigaldamist ning uue osa väärtust 
tõendavad dokumendid. Kui kindlustusvõtja ei esita nõutud dokumente, on Ifil õigus lähtuda hüvitise arvutamisel sellest, et 
kindlustusobjekti osa ei olnud paigaldatud või vahetatud. /p 34 

Autoabi 

▪ Autoabi kehtib ainult nende alltoodud autoabiteenuste osas, mis tellitakse Ifi kindlustustelefoni kaudu. /p 38 

▪ Sõltumata kindlustuse kehtivuspiirkonnast ei kehti autoabi Venemaal, Ukrainas ja Valgevenes. /p 42 

▪ Elektriauto aku tühjenemise korral osutatakse autoabi kaks korda kindlustusperioodi jooksul. /p 43 

▪ Autoabi teenust ei osutata, kui autoabivajaduse tekkimine oli ettenähtav, näiteks klient tellib korduvalt käivitusabi vaatamata 
sellele, et teda on eelnevalt teavitatud aku vahetamise vajadusest. /p 46 

▪ If ei hüvita kulutusi sõiduki tarvikute, varuosade, asendusvõtmete või pultide, kütuse, õli või muude vedelike soetamiseks. 
Samuti ei hüvita If telefonikulusid, parkimistasusid ning takso või muu transpordivahendi kasutamise kulu. /p 47 

Asendusauto kindlustus 

▪ Asendusauto kindlustus ei kehti klaasikindlustuse kindlustusjuhtumi korral. /p 53 

▪ If hüvitab asendusauto üürikulu maksimaalselt kahe sama kindlustusperioodi kindlustusjuhtumi eest. /p 55 

▪ Asendusauto üürileandja peab olema eelnevalt Ifiga kooskõlastatud. /p 56 

▪ If ei hüvita asendusauto üürikulu aja eest, mil sõidukiga oli võimalik õiguspäraselt liikluses osaleda. /p 58 

▪ If ei hüvita kulutusi asendusauto kütusele, mootoriõlile, hooldusele ja teistele asendussõiduki kasutamisega seotud materjalidele 
ning teenustele. /p 62.1 

▪ If ei hüvita asendusautole tekkinud kahju. / 62.2 

▪ If ei hüvita saamata jäänud tulu. /p 62.3 

▪ If ei hüvita üüritasu aja eest, mille võrra sõiduki taastamine pikenes kindlustusvõtjast või kindlustatust tuleneva asjaolu tõttu, 
näiteks kindlustusvõtja ei anna sõidukit töökojale üle. /p 62.4 

Kerghaagise kindlustus 

▪ Kindlustus ei kehti haagises olnud asjade suhtes. /p 69 

Reisitõrge välismaal 
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▪ If ei hüvita kulutusi, mis oleks tehtud ka sel juhul, kui kindlustusjuhtumit ei oleks toimunud. /p 75 

Rendiauto omavastutuse kindlustus 

▪ Kui rendiautol kindlustust ei olnud, If hüvitist ei maksa. /p 78 

▪ Rendiauto omavastutuse kindlustus ei kehti, kui kindlustusjuhtum toimus Eestis. /p 79 

▪ Rendiauto omavastutuse kindlustus kehtib, kui sõiduauto üürile- või rendileandjaks on juriidiline isik, kelle ametlik tegevusala on 
sõidukite lühiajaline rentimine. /p 80 

▪ Kui rendiauto omavastutuse kindlustus on ette nähtud mitmes Ifi kindlustuslepingus, maksab If hüvitist ainult ühe lepingu alusel. 
/p 83 

Liisingukindlustus 

Liisingumakse kindlustus 

▪ Esimese 7. töövõimetuspäeva eest If hüvitist ei maksa. /p 101 

▪ If ei hüvita liisingumakses sisalduvaid või sellele lisatud tasusid lisateenuste või -toimingute eest (kindlustusmakse, lepingu 
sõlmimise või muutmise tasu, liisingu sissemakse jms). /p 105 

Sõidukijuhi ja/või kaassõitja kindlustus 

Päevaraha 

▪ Kui tüsistused pärast õnnetusjuhtumit ilmnevad hiljem kui aasta, siis hüvitist ei maksta. /p 116 

Püsiva puude hüvitis 

If ei maksa püsiva puude hüvitist: 

▪ Kindlustatu hammaste või hambaproteeside vigastuste korral. /p 129.1 

▪ Kui püsiv puue ilmneb hiljem kui aasta pärast liiklusõnnetuse toimumist. /p 129.2 

▪ Kui kindlustatu sureb liiklusõnnetuse tagajärjel ühe aasta jooksul arvates liiklusõnnetuse toimumise päevast. /p 129.3 

Surmajuhtumihüvitis 

▪ Surmajuhtumihüvitist vähendatakse sama liiklusõnnetuse tõttu varem makstud püsiva puude hüvitiste võrra. /p 132 

 

Välistused 

Järgnevaid välistusi kohaldatakse kõigi kindlustusjuhtumite korral. Kahju tekkimist välistustes toodud asjaoludel ei loeta 
kindlustusjuhtumiks. 

▪ If ei hüvita kahju, kui sündmus ei vasta kindlustusjuhtumi tunnustele. /p 147 

▪ If ei hüvita kahju, mis ei ole tingitud kindlustusjuhtumist. /p 148 

▪ If ei hüvita, kui kahju ei tekkinud äkiliselt ja ettenägematult. /p 149 

▪ If ei hüvita, kui kahju hüvitamine on välistatud Ifi „Kindlustuse üldtingimustega“. /p 150 

▪ If ei hüvita kahju, kui kindlustusobjekti tahtlik kahjustamine, vargus, röövimine või nende tegude katse pandi toime järgmise isiku 
poolt (kindlustusvõtjaga seotud isikud): 

• kindlustusvõtja või kindlustatu; /p 151.1 

• kindlustusobjekti seaduslik valdaja, tema esindaja, töötaja või tema eestkostel olev inimene; /p 151.2 

• kindlustusvõtja, kindlustatu või kindlustusobjekti seadusliku valdaja vanem, laps, lapselaps, abikaasa, elukaaslane, minia, 
väimees; /p 151.3 

• isik, kes elab koos kindlustusvõtja, kindlustatu või kindlustusobjekti seadusliku valdajaga ühises majapidamises. /p 151.4 

▪ Joobeseisundi määramisel lähtub If kindlustusjuhtumi toimumise asukohariigi seadustega lubatud piirmääradest. /p 153 

▪ If ei hüvita kahju, kui kindlustatud sõiduki juht oli liiklusõnnetuse toimumise ajal joobeseisundis. /p 154 

▪ If ei hüvita kahju, kui juht tarvitab joovet tekitavat ainet pärast liiklusõnnetuse toimumist ja enne joobeseisundi kontrollimist 
politsei või meditsiiniasutuse poolt või keeldub joobe tuvastamisest. /p 155 

▪ If ei hüvita kahju, kui sõiduki juht lahkub seadust rikkudes pärast õnnetusjuhtumit sündmuskohalt. /p 156 

▪ If ei hüvita liiklemiseks suletud territooriumil (nt lennuväli, kaevandus, tee-ehituse ala jms) tekkinud kahju, välja arvatud 
sõidukitel, mis täidavad seal tööülesandeid. /p 157 

▪ If ei hüvita kahju, mis tekkis veekogul väljaspool ametlikult avatud jääteed. /p 158 

▪ If ei hüvita kahju, mis tekkis liiklemiseks mitte ette nähtud alal, kui kahju on seotud ala omadustega, näiteks soos mülkasse 
vajumine, maastikul kännule otsasõit jms. /p 159 

▪ If ei hüvita, kui kahju põhjustas vee tungimine sõidukisse, sõiduki mootorisse või sõiduki seadmetesse seetõttu, et sõidukiga 
sõideti sügavas vees, näiteks tee on üle ujutatud jms. /p 160 

▪ If ei hüvita kahju, mis tekkis sõiduki kasutamisel võistlusel või võidusõidul, samuti harjutamisel võistluseks või võidusõiduks, 
sõltumata sellest, kas see oli õiguspäraselt korraldatud. /p 161 

▪ If ei hüvita kahju, mis tekkis seetõttu, et kindlustusvõtja, kindlustatu või sõiduki kasutaja parandas või hooldas sõidukit ise, sh 
laadis akut, vahetas sõiduki kuluvosi, paigaldas rehve jms. /p 162 

▪ If ei hüvita kahju, mille eest vastutab tootja, müüja või remontija, näiteks tootjagarantii alusel hüvitatav kahju. /p 163 
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▪ If ei hüvita kulutusi kindlustusobjekti rikke kõrvaldamiseks, v.a juhul, kui rikke põhjuseks oli äkiline ja ettenägematu 
kindlustusobjektiväline asjaolu. /p 164 

▪ If ei hüvita kahju, mis tekkis puuduliku, oskamatu või mittenõuetekohase hoolduse või remondi tõttu, välja arvatud remont, mi lle 
on kindlustusjuhtumijärgselt teinud Ifi poolt heaks kiidetud remonditöökoda. /p 165 

▪ If ei hüvita kulutusi hooldusele või kulunud osade vahetusele. /p 166 

▪ If ei võta arvesse punktides 162 - 165 toodud välistusi autoabi, tulekahju, teelt väljasõidu, ümbermineku või kokkupõrke korral, 
kui kindlustusobjekt on nõuetekohaselt hooldatud ja läbinud tehnoülevaatuse. /p 167 

▪ If ei hüvita kahju, mis on tingitud õli või muu vedeliku või gaasi valest kogusest, ringlusest või kasutamisest kindlustusobjekti 
seadmetes, välja arvatud juhul, kui see oli tingitud kindlustusjuhtumist. /p 168 

▪ If ei hüvita kindlustusobjekti mootorile ebaseadusliku või vale kütuse kasutamise tõttu tekkinud kahju. /p 169 

▪ If ei hüvita kahju, mis on tingitud kindlustusobjekti tavapärasest kulumisest, amortisatsioonist või roostetamisest. /p 170 

▪ If ei hüvita kahju, mis tekkis kindlustusobjekti osale, mille paigaldamine on Eestis keelatud. /p 171 

▪ If ei hüvita kahju, mis tekkis kindlustusobjektile paigaldamata osale, v.a punktis 36 toodud juhul (sõidukist eraldatud veljed ja 
rehvid). /p 172 

▪ If ei hüvita kahju, mis tekkis kaamerale, navigatsiooniseadmele ja tarvikule, mida saab kindlustusobjektilt ilma jõudu või tööriistu 
kasutamata eemaldada. /p 173 

▪ If ei hüvita Päästeameti või muu avalik-õigusliku institutsiooni kulu. /p 174 

▪ If ei hüvita kahju, mis tekkis pärast kindlustusobjekti hävimist. Kindlustusobjekt loetakse hävinuks, kui selle taastamine ei ole 
otstarbekas. /p 175 

▪ Kui If ei hüvita sõidukile tekkinud kahju, ei maksa If hüvitist ka sõidukijuhi ja/või kaassõitja kindlustuse alusel. /p 177 

▪ If ei maksa hüvitist, kui kindlustusjuhtumi põhjustas või sellele aitas kaasa kindlustatu elu või tervise teadlikult ohtu seadmine 
selle kindlustatu enda poolt. /p 178 

Hüvitise vähendamine või hüvitamisest keeldumine 

▪ Ifil on õigus hüvitist vähendada või hüvitamisest keelduda, kui kindlustusvõtja rikkus kindlustuslepingut, näiteks eiras 
ohutusnõudeid, ja see mõjutas kahju tekkimist, suurust või kahjujuhtumi asjaolude kindlakstegemist. /p 197 

 

 

NB! Palun tutvu ohutusnõuetega sõidukikindlustuse tingimuste punktis 179 – 188. 
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Isikud, kelle eest kindlustusvõtja vastutab 

▪ Kui kindlustusvõtja on inimene, siis ta vastutab järgmiste isikute eest: 

• kindlustatu; /p 20.1 

• kindlustatuga koos ühises majapidamises elavad inimesed; /p 20.2 

• kindlustatud vara seaduslik valdaja või kasutaja. /p 20.3 

▪ Kui kindlustusvõtja on juriidiline isik, siis ta vastutab järgmiste isikute eest: 

• kindlustatu; /p 21.1 

• kindlustatud vara seaduslik valdaja või kasutaja; /p 21.2 

• isikud, kes töölepingu või muu õigussuhte alusel peavad järgima ohutusnõudeid. /p 21.3 

▪ Kindlustusvõtja peab isikutele, kelle eest ta vastutab, selgitama kindlustuslepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi./ 22 

▪ Kui isikud, kelle eest kindlustusvõtja vastutab, ei ole kindlustuslepingu nõudeid täitnud, siis loetakse, et kindlustusvõtja on 
lepingut rikkunud. /p 23 

Kindlustuslepingu rikkumine 

▪ Ifil on õigus hüvitamisest keelduda või hüvitist vähendada, kui kindlustusvõtja rikkus kindlustuslepingut ja rikkumine mõjutas 
kahju tekkimist või suurust või kahjujuhtumi asjaolude kindlakstegemist. /p 37 

▪ Ifil on õigus hüvitis osaliselt või täielikult tagasi nõuda, kui If sai kindlustuslepingu rikkumisest teada alles pärast hüvitamist. 
/p 38 

Üldised välistused 

If ei hüvita, kui: 

▪ kindlustusjuhtumi põhjustas tuumarelv, tuumaenergia või radioaktiivsus; /p 50.1 

▪ kindlustusjuhtumi põhjustas sõda või sõjasarnane olukord, ülestõus, massiline korratus; /p 50.2 

▪ kindlustusjuhtumi põhjustas streik või töökatkestus; /p 50.3 

▪ kahju põhjustas vara sundvõõrandamine; /p 50.4 

▪ kindlustusjuhtumi põhjustas tahtlikult või raske hooletuse tõttu kindlustusvõtja või isik, kelle eest kindlustusvõtja vastutab; 
/p 50.5 

▪ kindlustusvõtja või isik, kelle eest kindlustusvõtja vastutab, pani kindlustusjuhtumiga seoses toime tahtliku kuriteo tunnustega 
teo või varjas seda; /p 50.6 

▪ kindlustusvõtja, soodustatud isik või isik, kelle eest kindlustusvõtja vastutab, esitas Ifile kahjukäsitluse käigus ebaõigeid 
andmeid; /p 50.7 

▪ keegi teine on kahju hüvitanud. /p 50.8 

TERRORISM 

Terrorismiks loetakse mistahes tegu, sealhulgas vägivalla kasutamist: 

▪ mis on toime pandud ühe inimese või inimeste grupi poolt, kes tegutseb iseseisvalt või seoses mõne organisatsiooniga ja 
/p 51.1 

▪ sellel teol on poliitiline, usuline või ideoloogiline eesmärk, sh valitsuse mõjutamine või avalikkuses hirmu tekitamine poliitilisel, 
usulisel või ideoloogilisel eesmärgil. /p 51.2 

▪ If ei hüvita kahju, mille põhjuseks on terrorism. /p 52 

▪ If ei hüvita kahju, mille põhjuseks on terrorismiakti vältimise abinõud (sh transpordi peatamine, täiendav kontro ll, piirangud 
esemete transpordil jms). /p 53 

Üldised ohutusnõuded 

▪ Kindlustusvõtja peab käituma heaperemehelikult ja mõistliku hoolikusega, et vältida kahju tekkimist. /p 24 

▪ Kindlustusvõtja peab täitma kõiki õigusakte, juhendeid, ettekirjutusi jms, mis sisaldavad juhiseid ohutuse tagamiseks, kahju 
ennetamiseks ja võimaliku kahju vähendamiseks. /p 25 

▪ Ifil on õigus kontrollida ohutusnõuete rakendamist ja muid kindlustusobjektiga seotud asjaolusid ning saada kindlustusvõtjalt ja 
teistelt isikutelt andmeid eeltoodu kohta. /p 26 

▪ Ifil on õigus nõuda täiendavate ohutusnõuete täitmist. Kindlustusvõtjal on õigus 10 päeva jooksul arvates täiendavate 
ohutusnõuete saamisest kindlustusleping üles öelda. Kui kindlustusvõtja ei ole lepingut üles öelnud, loetakse täiendavad 
ohutusnõuded kindlustuslepingu osaks. /p 27 

▪ Kui täiendavate ohutusnõuete edastamisest on möödunud 31 päeva ja selleks ajaks ei ole neid rakendatud, on Ifil õigus 
kindlustusleping üles öelda, teatades kindlustusvõtjale 31 päeva ette. /p 28 
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Kindlustatud ese 

Kindlustatud ese ei ole sõidukile pärast selle esmamüüki paigaldatud: 

▪ võistlusteks, võidusõiduks või treeninguteks ettenähtud seadmed ja detailid; /p 1.6.1 

▪ seadmed ja detailid, mis on paigaldatud õigusaktide nõudeid rikkudes. /p 1.6.2 

Kindlustusjuhtumid 

Asendusauto 

▪ Asendusauto kasutamise võimalus on ainult siis ja seni, kui kindlustatud sõiduki kasutamine teeliikluses ei ole kindlustusjuhtumi 
järel lubatud või objektiivselt võimalik. /p 2.11.2 

▪ Asendusautot ei võimaldata, kui sõiduki taastamise aeg on lühem kui 24 tundi või kui kahju suurus on väiksem kui poliisil 
märgitud omavastutus. /p 2.11.5 

▪ Asendusautot ei võimaldata PZU Autoabi ja rendiauto kindlustusjuhtumi korral. /p 2.11.6 

▪ Eestis annab asendusauto mõistliku aja jooksul üle PZU partner PZU määratud kohas ja ajal. /p 2.11.7 

Rendiauto kindlustus 

▪ Rendiauto kindlustus kehtib tingimusel, et samal ajal rendiauto rendiperioodiga ei osaleta poliisil märgitud kindlustatud esemeks 
oleva autoga teeliikluses. /p 2.12.1 

▪ Rendiautot ei tohi kasutada majandustegevuseks ega õppesõiduks. /p 2.12.6 

▪ Rendilepingust või seadusest tulenevaid leppetrahve ja viiviseid ei hüvitata. Samuti ei hüvitata rendiauto   kasutamisel saadud 
(liiklus)trahve ja/või neist tulenevaid viiviseid. /p 2.12.8 

Pagasikindlustus 

▪ pagasiks ei loeta raha, väärtpabereid, väärisesemeid, ehteid, dokumente (sh fotod, plaanid, joonised), elektroonilisi 
andmekandjaid, fotoseadmeid, audio- ja videoseadmeid, arvutit, mobiiltelefone ja -seadmeid ning tööriistu; /p 2.16.1 

▪ pagasi varguse või röövimise korral hüvitatakse kahju ainult juhul, kui pagas oli paigutatud varjatult sõiduki lukustatud 
pagasiruumi või lukustatud katuseboksi; /p 2.16.2 

Välistused 

▪ kahju, mis on toimunud väljaspool poliisil märgitud kindlustusterritooriumi; /p 2.17.1 

▪ kahju, mis on põhjustatud sõiduki varguse või sõiduki omavolilise kasutamise tagajärjel, kui sõiduki võti oli sõiduki varastamise 
või ärandamise ajal sõidukis. Võtmeks loetakse kõiki kindlustatud sõiduki avamiseks, sõiduki või selle turva- ja/või 
alarmseadmete kasutamiseks ette nähtud mehaanilisi või elektroonilisi võtmeid, kaarte, juhtpulte jms seadmeid, mis kuulusid 
sõiduki komplektsusesse kindlustuslepingu sõlmimise momendil; /p 2.17.2 

▪ sõiduki või selle kindlustatud osade või pagasi varguse või ärandamisega tekitatud kahju, kui sõiduk ei olnud  lukustatud või 
sellel puudusid PZU nõutud ärandamis- ja/või vargusevastased seadmed või kui need ei olnud enne vargust või ärandamist 
sisse lülitatud või töökorras, samuti kui pagas ei olnud lukustatud pagasiruumis või katuseboksis; /p 2.17.3 

▪ kulutused kindlustusjuhtumist sõltumatule hooldusele, remondile, pesemisele ja puhastamisele; /p 2.17.4 

▪ kahju juhul, kui sõiduki tehnoseisund ei vasta kindlustuslepingu ja/või õigusaktide nõuetele; /p 2.17.5 

▪ kahju, kui PZU-le ei ole sõiduki võõrandamisest nõuetekohaselt teatatud ja kahjujuhtum toimub hiljem kui 30 päeva alates ajast, 
mil PZU oleks pidanud sellekohase teate saama; /p 2.17.6 

▪ kahju, mille on põhjustanud sõiduki seadmete käitamisel neile mõjunud ülekoormus; /p 2.17.7 

▪ kulutused seoses sõiduki osade tavalisest kiirema kohaletoimetamisega jm tavalisest kiirema tööga; /p 2.17.8 

▪ kahju, mis on tekkinud sõiduki ebastandardsest ümberehitamisest (sh võimsuse suurendamisest või chip tuning’ust); /p 2.17.9 

▪ kahju, mis on tekkinud sõiduki kulumise tõttu (sh seoses varguse või ärandamisega); /p 2.17.10 

▪ kahju, mis on tekkinud korrodeerumise, hallituse vm pikaajalise protsessi tagajärjel; /p 2.17.11 

▪ kahju, mis on tekkinud külmumise tõttu; /p 2.17.12 

▪ kahju, mis on tekkinud vee sattumise tõttu mootorisse; /p 2.17.13 

▪ kahju, mis on tekkinud sõiduki puuduliku või vale hoolduse, vale remondi ja/või käsitsemise tõttu; /p 2.17.14 

▪ kahju, mis on sõiduki toitesüsteemile (sh kõrgsurvepumbale ja sissepritsesüsteemile) tekkinud ebakvaliteetse või vale kütuse 
kasutamise tõttu; /p 2.17.15 

▪ kahju, mis on tekkinud õli, jahutus-, piduri- ja/või sidurivedeliku ebapiisava koguse või halva kvaliteedi tõttu; /p 2.17.16 

▪ kahju, mis on tekkinud seoses rikke, vea, kahjustuse või muu sellisega, mis parandatakse garantii korras; /p 2.17.17 

▪ kahju, mis on seotud tehnilise rikkega sõiduki mootori toitesüsteemis (sh turbo-, mahtkompressoris, vahejahutis, 
kõrgsurvepumbas ja akumulaatoris), väljalaske- ja heitgaaside puhastamise süsteemis (sh katalüsaatoris), kliimaseadmes (sh 
konditsioneeris), näidikus, vedrustuses, veermikus, ratta laagris, pidurikettas, -klotsis või -sadulas; /p 2.17.18 

▪ kahju, mis tuleneb tehnilisest rikkest juhul, kui rike on seotud sõiduki või selle osa modifitseerimisega (sh tuunimisega); 
/p 2.17.19 
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▪ kahju, mis tuleneb tehnilisest rikkest juhul, kui sõiduk on tunnistatud mõne kindlustusseltsi või ametiasutuse poolt varem 
täielikult hävinenuks. See säte kohaldub ka juhul, kui sellise otsuse on teinud välisriigis asuv kindlustusselts või ametiasutus. 
/p 2.17.20 

▪ kahju seoses rehvide vigastusega (v.a vandalismi tagajärjel tekkinud kahju) juhul, kui sellega ei kaasnenud sõiduki le muid 
hüvitatavaid vigastusi; /p 2.17.21 

▪ kahju, mis põhjustati sõidukile seoses sõiduki väljumisega kindlustusvõtja valdusest kelmuse või väljapressimise tõttu; 
/p 2.17.22 

▪ kahju, mille põhjustas kindlustusvõtja poolt või tema teadmisel sõidukilt eemaldatud või mahamonteeritud osade vargus või 
röövimine; /p 2.17.23 

▪ sõiduki varguse või ärandamisega põhjustatud kahju, kui PZU-le ei esitatud hüvitistaotlusega koos kõiki sõiduki võtmeid; 
/p 2.17.24 

▪ kulutused kütusele, mis on voolanud sõidukist välja kindlustusjuhtumi tagajärjel või põhjustatud kütuse vargusest; /p 2.17.25 

▪ kindlustusjuhtumi tagajärjel kahjustada saanud automaaling(ud); /p 2.17.26 

▪ kahju, mis on tekkinud sõidukiga võistlustel või treeningul osalemise tagajärjel; /p 2.17.27 

▪ kahju, mis on tekkinud sõiduki kasutamise tõttu liiklemiseks mitte ettenähtud piirkonnas (maastikul, kaldaalal, vees, soisel alal 
jms) või väljaspool liiklemiseks ametlikult avatud jääteed; /p 2.17.28 

▪ enne sõiduki külge haakimist ja pärast lahtihaakimist toimunud haagisekahju; /p 2.17.29 

▪ kahju, mis on tekkinud haagise, sh haagises olnud pagasi varguse, ärandamise või röövimise tagajärjel; /p 2.17.30 

▪ kahju, mis sai sõiduki omanikule teatavaks alles sõiduki valduse tagastamisel omanikule ja mille tekkimist tingimustes 
sätestatud kindlustusjuhtumi tagajärjel ei suuda kindlustusvõtja tõendada; /p 2.17.31 

▪ kahju, mis on tekkinud koduloomade sõitjateruumis viibimise tagajärjel; /p 2.17.32 

▪ kahju, mis on tekkinud sõiduki omastamise tagajärjel. /p 2.17.33 

PZU vabanemine kindlustuslepingu täitmise kohustusest 

PZU vabaneb lisaks kindlustuslepingute üldtingimustes sätestatud alustele osaliselt või täielikult kindlustuslepingu täitmise 
kohustusest, kui: 

▪ sõidukit juhtinud isik oli liiklusõnnetuse toimumise ajal alkoholijoobes, uimastite või psühhotroopse aine mõju all; /p 3.1 

▪ sõidukit juhtinud isik keeldus vahetult pärast kahju tekkimist joobe tuvastamisest või tarvitas tingimuste punktis 3.1 nimetatud 
aineid pärast kahju tekkimist; /p 3.2 

▪ liiklusõnnetuse ajal autot juhtinud isikul puudus vastava kategooria sõiduki juhtimise õigus; /p 3.3 

▪ kindlustusvõtja aitas sõidukiga kaasa kuriteo toimepanemisele või selle katsele. /p 3.4 

Kindlustusvõtja kohustused 

▪ Kindlustusvõtjaga võrdsustatud isikuks loetakse soodustatud isik, sõiduki seaduslik valdaja ja isik, kellele sõiduki seaduslik 
valdaja on sõiduki juhtimise vabatahtlikult üle andnud, samuti eeltoodud isikute ja kindlustusvõtja perekonnaliikmed. 
Kindlustusvõtja vastutab nende isikute käitumise eest kindlustuslepingust tulenevate kohustuste täitmisel samamoodi nagu 
enda käitumise eest. /p 8.1 

Kindlustusvõtja on kohustatud 

▪ selgitama kindlustuslepingust tulenevaid kohustusi isikule, kelle valdusse või kasutusse ta sõiduki annab; /p 8.2.1 

▪ võimaldama PZU esindajal tutvuda sõiduki seisundi ja dokumentidega; /p 8.2.2 

▪ sõiduki juurest lahkumisel: 

• sulgema selle uksed, aknad, luugid ja katuseboksi ning paigaldama lahtise sõiduki puhul katuse; /p 8.2.3.1 

• lukustama sõiduki ja rakendama ärandamisvastased seadmed, mis on kirjeldatud poliisil; /p 8.2.3.2 

• mitte jätma sõidukisse audiosüsteemi eemaldatavat esipaneeli, sõiduki võtmeid, registreerimisdokumente, isiklikke esemeid, 
sh pagasit muul viisil kui varjatult lukustatud pagasiruumi; /p 8.2.3.3 

▪ hoidma sõiduki võtmeid ja registreerimisdokumente nii, et kolmandal isikul ei ole võimalik neid takistust lõhkumata või vägivalda 
või sellega ähvardamist kasutamata ära võtta. Sõiduki võtmeid ei tohi hoida sõidukis; /p 8.2.4 

▪ sõiduki võtmete varguse, röövimise või kaotamise korral viivitamata vahetama kõik lukud, ümber kodeerima või asendama 
sõiduki elektroonilised ärandamisvastased seadmed. Kuni lukkude vahetamise, ümberkodeerimise või ärandamisvastaste 
seadmete asendamiseni peab varguse kindlustuskaitse kehtimiseks kindlustusvõtja jätma sõiduki järelevalveta ainult lukustatud 
garaaži või suletud ja valvatavale territooriumile; /p 8.2.5 

▪ teavitama PZU-d mootori võimsuse muutmisest (sh chip tuning’ust); /p 8.2.6 

▪ täitma PZU antud lisajuhiseid kindlustusriski vähendamiseks; /p 8.2.7 

▪ mitte ületama sõites õigusaktide ja liikluskorraldusvahenditega suurimat lubatud kiirust. /p 8.2.8 

Kindlustusjuhtumi korral on kindlustusvõtja kohustatud: 

▪ vormistama liiklusõnnetuse ja teatama sellest kehtivate õigusaktide kohaselt; /p 8.3.1 

▪ teatama vargusest, ärandamisest, röövimisest, vandalismist või muust õigusvastasest juhtumist viivitamata politseile kirjalikku 
taasesitamist võimaldavas vormis; /p 8.3.2 

▪ teatama tulekahjust viivitamata päästeametile kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis; /p 8.3.3 

▪ kutsuma sündmuskohalt lahkumata kohale politsei juhul, kui sõidukit on kahjustanud sellele kukkunud või laiali paiskunud 
esemed või ained; /p 8.3.4 

▪ teatama metsloomale otsasõidust viivitamata politseile või keskkonnainspektsioonile; /p 8.3.5 
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▪ teatama kindlustusjuhtumist PZU-le esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul pärast kindlustusjuhtumist 
teadasaamist. Kui kindlustusjuhtumi täpset aega pole võimalik määrata, loetakse selleks aeg, mil kindlustusvõtja oleks pidanud 
kindlustusjuhtumist teada saama. /p 8.3.6 

▪ Pärast kindlustusjuhtumit võib sõidukit kasutada ainult juhul, kui sõiduki juht on sõidukit kontrollinud ja veendunud, et sõiduk on 
tehnonõuetele vastavas seisundis. Eelkõige peab juht kontrollima, kas sõiduki õli, kütus või jahutusvedelik ei leki, kas 
roolisüsteem ja pidurid on töökorras ning kas rehvid on kahjustamata. /p 8.4 

▪ Kindlustusvõtja peab esitama kahjustatud sõiduki või selle jäänused PZU-le ülevaatamiseks kindlustusjuhtumi järgses 
seisundis. Kindlustusvõtja ei tohi ilma PZU eelneva kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis antud nõusolekuta teha mingeid 
muudatusi, sh asuda sõidukit taastama või utiliseerima. /p 8.5 

▪ Kindlustusvõtja on kohustatud esitama PZU-le kindlustusvõtja valduses oleva teabe ning dokumendid kahju tekkimise põhjuste 
ja kahju suuruse kohta. /p 8.6 

▪ Kui pooled ei lepi kokku teisiti, on kindlustusvõtja kohustatud andma PZU-le sõiduki jäänused üle kindlustusjuhtumi järgses 
seisukorras ja Eesti Vabariigi territooriumil. Kui PZU vaatab sõiduki jäänused üle või utiliseerib muus riigis või toob sõiduki 
jäänused Eestisse, vähendatakse hüvitist nende kulude võrra. /p 8.7 

▪ Sõiduki varguse, ärandamise või röövimise korral on kindlustusvõtja kohustatud esitama PZU-le viivitamata sõiduki kõik võtmed 
ja registreerimisdokumendid (röövimise korral kõik tema valduses olevad võtmed ja dokumendid). /p 8.8 

▪ Kindlustusvõtja on kohustatud tagama, et sõidukit kindlustusjuhtumi hetkel juhtinud isik esitab PZU-le oma juhiloa originaali. 
/p 8.9 

▪ Kindlustusjuhtumi tõendamise kohustus lasub kindlustusvõtjal. /p 8.10 

▪ Kindlustusvõtja peab kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis PZU-d viivitamata teavitama kahju hüvitamisest kolmanda isiku 
poolt või PZU vastu esitatud kahjunõudest loobumisest. /p 8.11 

▪ Kui PZU on hüvitanud õigustatud isiku valdusest õigusvastaselt välja läinud, sh varguse, ärandamise või röövimise teel, sõiduki 
või selle osa, on kindlustusvõtjal kohustus sõiduki või selle osa leidmisest või selle asukoha teadasaamisest teatada PZU-le 
viivitamata kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Sõiduki või selle osa valduse tagasisaamisel tuleb kümne tööpäeva 
jooksul kas anda PZUle üle tagasi saadud sõiduk või sõiduki osa või tagastada PZU-le kindlustushüvitis, mille kindlustusandja 
sõiduki eest tasus. /p 8.12 

Hüvitamise kord 

▪ PZU ei maksa hüvitist, kui kahju ei ole tekkinud. Kahju ei ole tekkinud, kui kahjustada saanud sõiduki osa oli enne kahjujuhtumit 
raskesti kahjustatud. /p 11.2.7 

Kindlustusriski võimalikkuse suurenemine 

▪ Kindlustusriski suurendavateks olulisteks asjaoludeks tingimuste kohaselt loetakse eelkõige sõiduki võõrandamine, sõiduki 
liiklusregistrist kustutamine, sõiduki kasutusviisi (tavakasutuse) muutumine, sõiduki lukustussüsteemide rike, ärandamisvastaste 
seadmete rike, võtmete kaotsiminek, sõiduki registreerimisdokumentide või nende osade kaotsiminek, poliisil märgitud sõiduki 
põhikasutaja muutumine jmt. /p 7.1 
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LEPINGU ÜLESÜTLEMINE JA LEPINGUST TAGANEMINE. 

Kindlustusandjal on õigus kindlustusleping üles öelda: 

▪ kui kindlustusvõtja on temast tuleneva asjaolu tõttu oluliselt rikkunud kindlustuslepingu tingimusi. Kindlustusandja võib 
kindlustuslepingu üles öelda ette teatamata ühe kuu jooksul rikkumisest teada saamisest; /p 6.3.1 

▪ kui kindlustusvõtja, kindlustatud isik või soodustatud isik on esitanud kindlustusandjale ebaõiget infot kindlustusjuhtumi 
asjaolude kohta. Kindlustusandja võib kindlustuslepingu üles öelda ette teatamata ühe kuu jooksul rikkumisest teada saamisest; 
/p 6.3.2 

▪ kui kindlustusvõtja on kindlustuslepingu kehtivuse ajal suurendanud kindlustusriski võimalikkust ilma kindlustusandja 
nõusolekuta või ei ole kindlustusriski võimalikkuse suurenemisest kindlustusandjat teavitanud. Loetelu asjaoludest, mis mõjuta- 
vad kindlustusriski võimalikkuse suurenemist, on toodud käesolevate üldtingimuste punktis 14.1. ja kindlustusliigi tingimustes. 
Ülesütlemise tähtajad on märgitud üldtingimuste punktis 14; /p 6.3.3 

▪ kui kindlustusvõtja on jätnud ka pärast üldtingimuste punktis 7.3.1. nimetatud täiendava maksetähtaja määramist tasumata teise 
või järgneva kindlustusmakse; /p 6.3.4 

▪ pärast kindlustusjuhtumi toimumist (üldtingimuste punkt 15.7. ); /p 6.3.5 

▪ kui rahvusvaheliselt kehtestatud piirangud, keelud või sankt- sioonid, mida rakendatakse riigis, kus kindlustusleping on sõlmitud, 
takistavad otseselt või kaudselt kindlustusteenuse osutamist kindlustusvõtjale või kindlustatud isikule või soodustatud isiku le; 
/p 6.3.6 

▪ muudel seaduses sätestatud alustel. /p 6.3.7 

Kindlustusandjal on õigus kindlustuslepingust taganeda: 

▪ kui kindlustusvõtja ei teatanud lepingu sõlmimisel kindlustusandjale kõigist talle teada olevatest asjaoludest, millel on nende 
olemusest tulenevalt mõju kindlustusandja otsusele leping sõlmida või teha seda kokkulepitud tingimustel (üldtingimuste punkt 
12.1.). Kindlustusandja võib sellisel juhul lepingust taganeda ühe kuu jooksul, arvates ajast, mil ta sai teada või pidi teada 
saama kindlustusvõtja teatamiskohustuse rikkumisest; /p 6.5.1 

▪ kui kindlustusvõtja ei ole 14 päeva jooksul pärast kindlustuslepingu sõlmimist tasunud kindlustusmakset või esimest 
kindlustusmakset. Kindlustusandja võib lepingust taganeda kuni kindlustusmakse tasumiseni (üldtingimuste punkt 7.2.1.); 
/p 6.5.2 

 

KINDLUSTUSVÕTJAGA VÕRDSUSTATUD ISIKUD 

▪ Kindlustusvõtja vastutab kindlustuslepingu raames järgmiste isikute eest:  

• kindlustatud isik; /p 9.1.1 

• kindlustatud eseme seaduslik valdaja; /p 9.1.2 

• kindlustusvõtjaga või kindlustatud isikuga koos elavad perekon- naliikmed või isikud, kes moodustavad kindlustusvõtjaga või 
kindlustatud isikuga ühise leibkonna; /p 9.1.3 

• isik, kes kasutab või valdab kindlustatud eset kindlustusvõtja või kindlustatud isiku nõusolekul; /p 9.1.4 

• kindlustusvõtja töötajad, samuti isikud, keda kindlustusvõtja kasutab enda majandus- või kutsetegevuses või enda kohustus- 
te täitmisel. /p 9.1.5 

▪ Kindlustusvõtja on kohustatud üldtingimuste punktis 9.1. nimetatud isikutele tutvustama ja selgitama ohutusnõudeid ning muid 
kindlustuslepingust tulenevaid kindlustusvõtja kohustusi, sh käesolevate üldtingimuste punktis 14 nimetatud kohustusi. /p 9.2 

▪ Üldtingimuste punktis 9.1. nimetatud isikute teadmine ja käi- tumine omistatakse kindlustusvõtjale. Kui üldtingimuste punktis 9.1. 
nimetatud isik rikub kindlustuslepingut, loetakse, et kind- lustusvõtja on kindlustuslepingut rikkunud. /p 9.3 

 

KINDLUSTUSVÕTJA TEATAMISKOHUSTUS 

▪ Kindlustusvõtja peab kindlustuslepingu sõlmimisel edastama kindlustusandjale tõese ja täieliku informatsiooni kõigi kindlus- 
tusvõtjale teadaolevate oluliste asjaolude kohta, mis võivad oma olemuse tõttu mõjutada kindlustusandjapoolset kindlustus- riski 
hindamist ja/või kindlustusandja otsust sõlmida kindlustus- leping või teha seda kokkulepitud tingimustel (sh kindlustus- makse 
suurus). Teatamiskohustus kehtib ka juhul, kui kindlus- tusvõtja eeldab, et vastav asjaolu võib olla kindlustusandjale juba teada. 
/p 11.1 

▪ Ennekõike, kuid mitte ainult, loetakse olulisteks asjaolud, mille kohta on kindlustusandja kindlustusavaldusel või enne kindlus- 
tuslepingu sõlmimist kindlustusvõtjalt teavet küsinud, samuti kindlustusliigi tingimustes nimetatud olulised asjaolud, millest 
kindlustusvõtja on kohustatud kindlustusandjat enne kindlustuslepingu sõlmimist informeerima. /p 11.2 

▪ Kindlustusvõtja peab kindlustusandjale viivitamata kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teatama, kui 
kindlustuslepingu kehtivuse ajal on:  

• toimunud muudatused olulistes asjaoludes või muudes kind- lustuslepingus märgitud andmetes või kui varem edastatud 
andmed on osutunud ebaõigeks; /p 11.3.1 

• suurenenud kindlustusriski võimalikkus; /p 11.3.2 

• võõrandatud kindlustatud ese; /p 11.3.3 

• kinnisasi, millel asub kindlustatud ehitis, on koormatud hüpo- teegiga. /p 11.3.4 
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▪ Kui kindlustusvõtja ei teavitanud kindlustusandjat kindlustuslepingu sõlmimisel olulistest (sh kindlustusriski mõjutavatest) 
asjaoludest, rikkudes sellega üldtingimuste punktis 11. sätes- tatud teatamiskohustust või kui ta vältis tahtlikult olulisest 
asjaolust teadasaamist või kui ta andis olulise asjaolu kohta ebaõiget teavet, võib kindlustusandja lepingust taganeda ühe kuu 
jooksul arvates ajast, mil ta sai teada või pidi teada saama üldtingimuste punktis 11. sätestatud teatamiskohustuse rikku- 
misest, v.a punktis 12.2 nimetatud juhtudel. /p 12.1 

 

KINDLUSTUSRISKI VÕIMALIKKUSE SUURENDAMINE JA SELLE TAGAJÄRJED 

▪ Kindlustusriski võimalikkuse suurenemisena või suurendamise- na käsitatakse igasugust kindlustusriski realiseerumise, kind- 
lustusjuhtumi toimumise või selle tagajärjel tekkiva kahju tõe- näosuse suurenemist või suurendamist või selle suurenemise 
võimalikkust tulevikus. Kindlustusriski võimalikkust suurenda- vate asjaolude täpne loetelu on märgitud kindlustusliigi tingi- 
mustes. /p 14.1 

▪ Kindlustusvõtja ei tohi pärast kindlustuslepingu sõlmimist ilma kindlustusandja nõusolekuta suurendada kindlustusriski võima- 
likkust ega lubada selle suurendamist ka üldtingimuste punktis 9.1. nimetatud isikute poolt. /p 14.2 

▪ Kui kindlustusvõtja rikub üldtingimuste punktis 14.2. nimetatud kohustust ja kindlustusjuhtum toimub pärast kindlustusriski 
suurenemist, vabaneb kindlustusandja kindlustuslepingu täitmi- se kohustusest kindlustusriski võimalikkuse suurenemise ulatu- 
ses. /p 14.3 

▪ Kindlustusandja võib kindlustusvõtja poolt üldtingimuste punk- tis 14.2.sätestatud kohustuse rikkumisel kindlustuslepingu ette 
teatamata üles öelda. Kui rikkumine ei toimunud kindlustusvõt- ja süül, võib kindlustusandja kindlustuslepingu üles öelda, tea- 
tades sellest ette üks kuu. /p 14.4 

▪ Kindlustusvõtja peab kindlustusandjat kindlustusriski võimalik- kuse suurenemisest viivitamata teavitama, seda ka juhul, kui 
kindlustusvõtja hinnangul on riski suurenemise asjaolu üldteada ning ei mõjuta üksnes selle kindlustusvõtja kindlustusriski suu- 
renemise võimalikkust. /p 14.5 

▪ Kui kindlustusvõtja rikub kindlustusriski võimalikkuse suurene- misest teatamise kohustust, vabaneb kindlustusandja kindlus- 
tuslepingu täitmise kohustusest juhul, kui kindlustusjuhtum toi- mub pärast ühe kuu möödumist ajast, mil kindlustusandja oleks 
pidanud teate kätte saama. /p 14.6 

▪ Üldtingimuste punktides 14.3. ja 14.6. sätestatut ei kohaldata, kui:  

• kindlustusjuhtumi toimumise ajaks oli möödunud tähtaeg, mille jooksul võis kindlustusandja lepingu kindlustusriski 
võimalikkuse suurenemise tõttu üles öelda või nõuda selle muutmist, ilma et kindlustusandja oleks lepingut üles öelnud või 
selle muutmist nõudnud; /p 14.7.1 

• kindlustusriski võimalikkuse suurenemisel ei olnud mõju kind- lustusjuhtumi toimumisele; /p 14.7.2 

• suurem kindlustusrisk ei oleks mõjutanud kindlustusandja täit- miskohustuse kehtivust ega ulatust; /p 14.7.3 

• kindlustusriski võimalikkus suurenes kindlustusandja süül. /p 14.7.4 

▪ Kui kindlustusandja vabaneb punktis 14.3. või 14.6. sätestatu kohaselt täitmiskohustusest üksnes mõne kindlustatud eseme või 
isiku suhtes, vabaneb ta kogu täitmiskohustusest juhul, kui vastavalt asjaoludele võib eeldada, et ta ei oleks lepingut sama- del 
tingimustel üksnes selle osa suhtes sõlminud. /p 14.8 

▪ Kui kindlustusriski võimalikkus suurenes kindlustusvõtja poolt ilma kindlustusandja nõusolekuta tehtud muudatuse tõttu ja 
kindlustusvõtja ei teatanud õigeaegselt kindlustusriski võima- likkuse suurenemisest, võib kindlustusandja nõuda lepingu 
muutmist tagasiulatuvalt, sh täiendava kindlustusmakse tasu- mist, alates kindlustusriski suurenemisest, või kindlustuslepingu 
üles öelda ühe kuu jooksul ajast, mil ta sai teada kindlustusriski suurenemisest. /p 14.9 

▪ Kui kindlustusrisk suureneb pärast lepingu sõlmimist kindlus- tusvõtjast sõltumata, võib kindlustusandja nõuda lepingu muut- 
mist tagasiulatuvalt, alates kindlustusriski suurenemisest. Kui kindlustusvõtja ei nõustu lepingu muutmisega või kui suurene- 
nud kindlustusriski korral kindlustusandja ei oleks lepingut sõl- minud, võib kindlustusandja lepingu üles öelda, teatades sellest 
ette üks kuu. Kindlustusandjal on õigus nõuda kindlustuslepin- gu muutmist või kindlustusleping üles öelda ühe kuu jooksul 
ajast, mil ta sai teada kindlustusriski suurenemisest. /p 14.10 

▪ Üldtingimuste punktides 14.9. ja 14.10. nimetatud juhtudel on kindlustusandjal kindlustuslepingu ülesütlemise õigus ka juhul, kui 
kindlustusriski suurenemise eelne olukord taastub. /p 14.11 

 

KINDLUSTUSHÜVITISE VÄHENDAMINE JA VÄLJAMAKSMISEST KEELDUMINE 

▪ Kindlustusandjal on õigus kindlustushüvitist vähendada või kindlustushüvitise väljamaksmisest keelduda, kui:  

• kindlustusvõtja on rikkunud kindlustuslepingus nimetatud ko- hustust ja sellel rikkumisel on mõju kahju tekkimisele või kahju 
suurusele või kindlustusandja täitmiskohustuse ulatusele; /p 17.1.1 

• kindlustusvõtja, kindlustatud isik või soodustatud isik põhjustas kindlustusjuhtumi tahtlikult või raske hooletuse tõttu; /p 17.1.2 

• kindlustusvõtja, kindlustatud isik või soodustatud isik põhjustas kindlustusjuhtumi seoses kuriteo toimepanemise või selle 
varja- misega või aitas kuriteo toimepanemisele kaasa; /p 17.1.3 

• kindlustusvõtja rikkus tahtlikult kindlustuslepingus nimetatud kohustust, mis tuli täita pärast kindlustusjuhtumi saabumist; 
/p 17.1.4 

• esineb muu kindlustusliigi tingimustes ette nähtud alus kindlus- tushüvitise vähendamiseks või väljamaksmisest 
keeldumiseks; /p 17.1.5 

• kindlustusjuhtumi põhjustas tuumarelv, sõda või sõjaline ope- ratsioon, ülestõus, rahvarahutus, streik, töökatkestus, terro- 
rism, tuumaenergia või radioaktiivsus, vara sundvõõrandamine; /p 17.1.6 

• kindlustushüvitise saamiseks õigustatud isik on rahvusvahelise finantssanktsiooni subjekt. /p 17.1.7 
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▪ Kindlustushüvitise väljamaksmisest keeldumisel või kindlustus- hüvitise vähendamisel, samuti kindlustushüvitise vähendamise 
ulatuse määramisel lähtub kindlustusandja muuhulgas rikkumi- se ulatusest, rikkumise vabandatavusest või süü määrast süüli- 
se vastutuse korral, rikkumise mõjust juhtumi toimumisele, kahju tekkimisele ja suurusele, samuti juhtumi asjaolude kind- 
lakstegemisele. /p 17.2 

▪ Kui kindlustuslepingu rikkumine või kindlustushüvitise välja- maksmisest keeldumise või kindlustushüvitise vähendamise alus 
saab kindlustusandjale teatavaks pärast kindlustushüvitise väl- jamaksmist, on kindlustusandjal õigus makstud kindlustushüvi- 
tis osaliselt või täielikult tagasi nõuda, kui kindlustusandja oleks kindlustuslepingu rikkumisest või keeldumise või vähendamise 
alust teades kindlustushüvitise väljamaksmisest keeldunud või kindlustushüvitist vähendanud. /p 17.3 
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Kindlustatud ese 

▪ Kergsulamveljed on kindlustatud esemeks juhul, kui need on kindlustuslepingusse eraldi märgitud. Kergsulamvelgede 
kindlustusväärtuseks on nende harilik hind. /p 2.2 

▪ Kindlustatud esemeks ei loeta sõidukile mittepüsivalt kinnitatud varustust, v.a sõidukis olev turvahäll ja turvaiste, sõiduki külge 
paigaldatud katuseboks, katuseraam, jalgrattaraam. /p 2.2.2 

Kindlustamisele ei kuulu: 

▪ sõidukid, mis ei ole läbinud tehnilist ülevaatust; /p 2.4.1 

▪ võistlus- ja ralliautod; /p 2.4.1 

▪ trossidel, relssidel või rööbastel liikuvad sõidukid; /p 2.4.3 

▪ militaarsõidukid, v.a need, mis sarnanevad tavaotstarbel kasutusel olevate sõidukitega. /p 2.4.4 

Kindlustusjuhtum ja kindlustatavad riskid 

Liiklusõnnestus 

▪ Liiklusõnnetuseks ei loeta sõiduki kahjustumist tulekahju, tormi, üleujutuse, vandalismi, varguse, röövimise või omavolilise 
kasutamise tagajärjel. /p 3.2.2 
Näide: Sõiduk süttib sõitmisel või parkimisel. Tekkinud kahju ei loeta liiklusõnnetuse kindlustusjuhtumiks, vaid tekkinuks 
tulekahju tõttu. 

▪ Liiklusõnnetuseks ei loeta sõiduki ümber- ega sissevajumist ilma teelt väljasõidu, aukusõidu või kokkupõrketa mistahes 
esemega, v.a juhul, kui kindlustuslepingus on kokku lepitud teisiti. /p 3.2.3 

Vargus, röövimine, omavoliline kasutamine 

▪ Varguseks, röövimiseks ja omavoliliseks kasutamiseks ei loeta kindlustatud eseme äravõtmist kelmuse või väljapressimise teel. 
/p 3.6.5 

▪ Vedukiga haakes mitteoleva haagise või traktori vargus või omavoliline kasutamine on kindlustusjuhtum tingimusel, et 
kindlustatud ese on varastatud või omavolilisse kasutusse võetud valvatavalt ja suletud territooriumilt või lukustatud garaaž ist. 
Eeltoodut ei rakendata, kui haagis on varastatud koos haagist vedanud sõidukiga ning haagist vedanud sõiduki varguse korral 
on tegemist kindlustusjuhtumiga käesolevate tingimuste mõistes. /p 3.6.6 

Klaasikindlustus 

▪ Ei hüvitata klaasi kahjustumisest tekkinud kahju, mis on seotud klaasi tavapärase kulumisega (näiteks klaasipuhastajate 
tekitatud kahju, klaasi jääst või lumest puhastamisel tekkinud kahju). /p 4.1.3 

▪ Klaasikindlustuse kindlustatud esemeks ei ole katuseluuk ja klaaskatus. /p 4.1.4 

▪ Klaasikindlustus rakendub tingimusel, et kindlustatud esemeks olevad sõiduki klaasid on kindlustuslepingu sõlmimise hetkel 
kahjustusteta. /p 4.1.5 

Kasutuskatkestus 

▪ Kasutusvõimaluse puudumiseks ei loeta kindlustusvõtja süülisest käitumisest tingitud ajakulu. /p 4.3.7 

Välistused 

▪ Kindlustusjuhtumiks ei loeta kahju, mille on sõidukile või selle osale põhjustanud: 

• projekteerimis-, konstruktsiooni- või materjaliviga, tehase või remonditöökoja viga, puudulik hooldus või oskamatu 
kasutamine; /p 5.1.1 

• õli või jahutusvedeliku puudulik tsirkulatsioon sõiduki mootoris või selle lisaseadmeis, käigukastis, ülekandeseadmeis või 
jahutussüsteemis. Välistust ei kohaldata, kui õli või muu vedeliku puudulik tsirkulatsioon oli tingitud kokkupõrkest või teelt 
väljasõidust ja kahju on tekkinud vahetult pärast kokkupõrget või teelt väljasõitu. Täiendava kahju tekkimine ei ole 
kindlustusjuhtumina käsitletav juhul, kui pärast kahjujuhtumi toimumist jätkatakse sõiduki kasutamist ilma, et juht oleks välja 
selgitanud, kas sõiduk on edasiseks kasutamiseks tehnonõuetele vastavas seisukorras; /p 5.1.2 

• vee sattumine sõiduki mootorisse või toitesüsteemi, kui sõidukiga sõideti või seda kasutati veega kaetud teel või maa-alal. 
Käesolevat välistust ei kohaldata, kui kahju on tekkinud põhjusel, et sõiduk on teelt välja sõitnud või põrganud kokku muu 
esemega; /p 5.1.3 

• vajumine läbi jää kohas, mis ei olnud ametlikult liikluseks avatud jäätee; /p 5.1.4 

• koorem, kui kahjujuhtumit ei ole põhjustanud kokkupõrge mistahes esemega või otsasõit mistahes takistusele, teelt väljasõit, 
aukusõit, esemete kukkumine sõidukile; /p 5.1.5 
Näide: Sõiduki järsu pidurdamise tagajärjel hakkab sõidukile paigaldatud koorem või pagas liikuma ja kahjustab sõidukit. 
Nimetatud sündmust ei loeta kindlustusjuhtumiks. 

• osalemine võistlustel (sh amatöörsport või mitteametlikud võistlused), treeningsõidul või kestvustestidel; /p 5.1.6 

• konfiskeerimine; /p 5.1.7 

• sõiduki kasutamine liiklemiseks kaldaalal, soisel alal, vees või maastikul liiklusseaduse mõistes, sõidukiga lubatust suurema 
kaldenurga all sõitmine; /p 5.1.8 

• mistahes juhtum, kui sõidukit kasutas selleks õigustatud isik õigusvastasel eesmärgil või õigusrikkumisele kaasaaitamiseks; 
/p 5.1.9 
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• kindlustusvõtja raske hooletus või mistahes tahtlik õigusaktidest tulenevate nõuete rikkumine sõiduki kasutamisel, millega 
suurendatakse teadlikult kahjujuhtumi saabumise tõenäosust. /p 5.1.10 
Näide: Kindlustusjuhtumiks ei loeta kahju, mille on põhjustanud sõidukiga liiklusummiku vältimiseks üle haljasala sõitmine; 
jalakäijate alale sõitmine üle sõidukite liiklemisele seatud tõkete; raudteeülesõidukohale sõitmine olukorras, kus tõkkepuu on 
alla lastud; maanteel eessõitvast sõidukist valelt poolt möödasõidu sooritamine; muu ebamõistlik ohtlik tegevus. 

▪ Hüvitamisele ei kuulu kahju põhjustanud detaili või sõlme maksumus, tehnilised rikked, kulumine, ekspluatatsioonilised 
vigastused ja kaubandusliku väärtuse kadu. /p 5.2 

▪ Sõiduki velgede kaubandusliku väärtuse kaoks loetakse eelkõige veljele kriimustuste või muude väiksemate defektide tekkimist, 
mille olemasolu ei takista velje edasist tavapärast kasutamist. /p 5.3 
Näide: Sõidukiga sõidetakse vastu kõnnitee äärekivi, mille tagajärjel tekib velje välispinnale kahjustus. Tegemist on velje 
kaubandusliku väärtuse kaoga, mida ei loeta kindlustusjuhtumiks. 

▪ Vaieldava juhtumi korral peab kindlustusvõtja või kindlustushüvitise taotleja tõendama, et tegu ei olnud mõne punktides 
5.1.1 - 5.1.10 nimetatud juhtumiga. /p 5.4 

Kahju ei hüvitata või väljamakstud hüvitis kuulub tagastamisele: 

▪ kui kahju on tekitanud kindlustusvõtja või sõiduki õiguspärane valdaja tahtlikult; /p 13.14.1 

▪ kui kahju ei olnud tingitud kindlustusjuhtumist; /p 13.14.2 

▪ kui kahju on täielikult hüvitanud selle tekkimise eest vastutav isik; /p 13.14.3 

▪ kui kahju kuulub hüvitamisele mõne muu kindlustuse alusel, v.a juhul, kui lepitakse kokku teisiti; /p 13.14.4 

▪ muudel juhtudel, kui kindlustusandja on seaduse või käesolevate tingimuste kohaselt vabanenud hüvitamiskohustusest. 
/p 13.14.5 

Kindlustusvõtja kohustused 

▪ Kindlustusvõtja või sõiduki õiguspärane valdaja on kohustatud informeerima teisi isikuid kindlustuslepingust tulenevatest 
kohustustest enne sõiduki üleandmist nende valdusesse. /p 9.1 

▪ Kindlustusvõtja on kindlustusperioodil kohustatud esitama sõiduki kindlustusandjale ülevaatuseks kolme tööpäeva jooksul 
alates kirjaliku nõude saamise päevast. /p 9.2 

▪ Kindlustusvõtja on kohustatud teatama hiljemalt viie tööpäeva jooksul kirjalikult kindlustusandjale järgmistest muudatustest: 

• sõiduki võõrandamine; /p 9.3.1 

• nime või kontaktandmete muutumine; /p 9.3.2 

• kasutusviisi muutumine; /p 9.3.3 

• topeltkindlustus; /p 9.3.4 

• ärandamisvastaste seadmete muudatused; /p 9.3.5 

• registreerimisdokumentide vargus või kaotamine; /p 9.3.6 

• kindlustatud eseme omaniku vastu algatatud pankrotimenetlus; /p 9.3.7 

• muud kindlustuslepingu sõlmimisel kindlustusandjale teatavaks tehtud või kindlustuslepingusse märgitud riski mõjutatavate 
asjaolude muutused; /p 9.3. 

• lisavarustuse muudatused. Juhul kui lisavarustus muutub, loetakse uus lisavarustus kindlustatuks pärast vastava 
kindlustuslepingu lisa sõlmimist. /p 9.3.9 

▪ Kui punktis 9.3 nimetatud muutusega kaasneb riski oluline suurenemine, on kindlustusvõtja kohustatud tasuma lisamakse 
kindlustusandja määratud ulatuses ja täitma asjakohaseid ettekirjutusi. /p 9.4 

▪ Kui kindlustusvõtja või muu sõidukit valdama lubatud isik ei täida punktis 9 esitatud nõuet ning sellisel rikkumisel on mõju 
kindlustusriski suurenemisele, kindlustusandja kindlustushüvitise maksmise kohustuse või kindlustushüvitise suuruse 
väljaselgitamisele, on kindlustusandjal õigus vähendada kindlustushüvitist või keelduda kahju hüvitamisest. /p 9.5 
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Isikud, kelle eest kindlustusvõtja vastutab 

▪ Kindlusvõtja vastutab järgmiste isikute käitumise eest: 

• kindlustatu; /p 7.1.1 

• kindlustatuga koos elavad seaduslikud ja/või faktilised perekonnaliikmed; /p 7.1.2 

• kindlustatud vara valduse seaduslikult saanud isik, samuti isik, kellele seaduslik valdaja on valduse vabatahtlikult üle andnud; 
/p 7.1.3 

• isikud, kes kasutavad kindlustatud vara kindlustusvõtja, kindlustatu või kindlustatud vara valdaja nõusolekul või heakskiidul; 
/p 7.1.4 

• isikud, kes seaduse, lepingu (sh tööleping) või muu õigussuhte alusel on kohustatud järgima ekspluatatsiooni-, ohutus-, kahju 
vältimise, piiramise, päästmise vms nõudeid. /p 7.1.5 

▪ Kindlustusvõtja peab eelnimetatud isikutele selgitama kindlustuslepingust tulenevaid nõudeid ja kohustusi. /p 7.2 

▪ Kui eelnimetatud isikud ei ole kindlustuslepingu nõudeid täitnud, siis loetakse, et kindlustusvõtja on lepingut rikkunud. /p 7.3 

Kindlustusmakse hilinemine ja tasumata jätmine 

▪ Kui sissenõutavaks muutunud kindlustusmakse või esimene kindlustusmakse ei ole tasutud kindlustusjuhtumi toimumise ajaks, 
vabaneb kindlustusandja oma täitmise kohustusest. /p 6.1 

▪ Kui kindlustusvõtja ei tasu teist või järgnevat kindlustusmakset tähtaegselt, võib kindlustusandja kirjalikku taasesitamist 
võimaldavas vormis määrata kindlustusvõtjale maksmiseks vähemalt kahenädalase tähtaja, ehitise kindlustamise korral  
vähemalt ühekuulise tähtaja. Kindlustusandja vabaneb kindlustuslepingu täitmise kohustusest nende kindlustusjuhtumite osas, 
mis toimuvad pärast täiendava tähtaja möödumist. Kui kindlustusandja ei ole kindlustusmakse mittetasumise tõttu 
kindlustuslepingut üles öelnud, on kindlustusandjal täitmise kohustus nende kindlustusjuhtumite osas, mis toimusid pärast kõigi 
kindlustusandjale võlgnetavate kindlustusmaksete laekumisele järgnevat päeva. /p 6.2 

▪ Kui kindlustusvõtja ei tasu teist või järgnevat kindlustusmakset täiendavaks tähtajaks, on kindlustusandjal õigus kindlustusleping 
ette teatamata üles öelda. Kindlustusandja võib täiendava maksetähtaja teates avaldada, et ta loeb lepingu tähtaja möödumisel 
ülesöelduks, kui kindlustusvõtja ei ole tähtaja jooksul makseid tasunud. /p 6.3 

Kindlustusvõtja teavituskohustus ja selle rikkumise tagajärjed 

▪ Kindlustusvõtja peab lepingu sõlmimisel kindlustusandjale kirjalikult teatama kõigist kindlustusvõtjale teada olevatest 
asjaoludest, millel võib olla mõju kindlustusandja otsusele kindlustusleping sõlmida või teha seda kokkulepitud tingimustel. 
/p 9.1 

▪ Kindlustusvõtja on kohustatud andma kindlustusandja küsimustele tõesed ja täielikud vastused, sh juhul, kui kindlustusvõtja 
arvates võis vastav asjaolu olla kindlustusandjale juba teada. /p 9.2 

▪ Kindlustusandja tugineb kindlustuslepingu tingimuste (sh kindlustusväärtus, kindlustussumma, kindlustusmakse jms) 
määramisel kindlustusvõtja poolt esitatud andmetele. Kuni andmete muutust kajastava kirjaliku teate saamiseni loeb  
kindlustusandja õigeks kindlustusvõtja poolt varasemalt esitatud andmed. /p 9.3 

▪ Kindlustusvõtja peab kindlustusandjale viivitamata kirjalikult teatama kindlustusriski suurenemisest, kindlustatud eseme 
võõrandamisest, kindlustatud ehitise aluse kinnistu hüpoteegiga koormamisest. /p 9.4 

▪ Kui kindlustusandjale esitatud andmed on muutunud ebaõigeks või puudulikuks või kui on toimunud olulised muutused 
kindlustatud eset iseloomustavates asjaoludes, on kindlustusvõtja kohustatud neist muutustest kindlustusandjale viivitamata 
kirjalikult teatama. /p 9.5 

▪ Kindlustusandjal on õigus lähtuda kindlustusvõtja poolt kindlustatud eseme kohta toodud andmetest ja vastava kindlustusriski 
või kindlustatud eseme kohta kindlustusandjale saadetud teadetest ka järgnevateks kindlustusperioodideks sõlmitavate 
kindlustuslepingute tingimuste määramisel. /p 9.6 

▪ Kindlustusandja võib lepingust taganeda, kui kindlustusvõtja ei teatanud kindlustusandjale kindlustuslepingu sõlmimiseks 
olulistest asjaoludest ja rikkus sellega käesolevate üldtingimuste punktis 9 sätestatud teavitamiskohustust, vältis tahtlikult olulise 
asjaolu teada saamist või andis selle kohta ebaõiget teavet. Nimetatud põhjusel võib lepingust taganeda ühe kuu jooksul 
arvates ajast, kui kindlustusandja sai teada või pidi teada saama üldtingimuste punktis 9 sätestatud teavitamiskohustuse 
rikkumisest. /p 9.7 

▪ Kindlustusandja ei või lepingust taganeda, kui kindlustusandja teadis teabe ebaõigsust või asjaolu, millest talle teada ei antud; 
kindlustusvõtja ei olnud süüdi teatamata jätmises või ebaõige teabe andmises; kindlustusandja on taganemisest loobunud või 
asjaolu, millest ei teatatud või mille kohta anti ebaõiget teavet, langes ära enne kindlustusjuhtumi toimumist. /p 9.8 

▪ Kui kindlustusandja ei või üldtingimuste punktis 9 sätestatu alusel lepingust taganeda, võib ta nõuda kindlustusvõtjalt 
kindlustusmakse suurendamist alates jooksva kindlustusperioodi algusest. Nimetatud alusel võib kindlustusandja nõuda 
kindlustusvõtjalt kindlustusmakse suurendamist ühe kuu jooksul ajast, mil kindlustusandja sai teada asjaolust, millest 
kindlustusvõtja talle ei teatanud. /p 9.9 

▪ Üldtingimuste punktis 9 sätestatu ei välista kindlustusandja õigust tühistada leping pettuse tõttu. /p 9.10 

Kindlustatud asja võõrandamine 

▪ Kindlustatud asja võõrandamisest (nt müük, kinkimine, vahetus jne) peavad asja võõrandaja ja omandaja kindlustusandjale 
viivitamata kirjalikult teatama. /p 13.1 
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▪ Kui kindlustusandjale asja võõrandamisest nõuetekohaselt ei teatata, vabaneb kindlustusandja oma täitmise kohustusest, kui 
kindlustusjuhtum toimub hiljem kui ühe kuu möödumisel ajast, mil kindlustusandja oleks pidanud vastava teate võõrandamise 
kohta saama. /p 13.4 

Kindlustusriski suurenemine 

▪ Kindlustusvõtja ei või pärast lepingu sõlmimist ilma kindlustusandja eelneva kirjaliku nõusolekuta suurendada kindlustusriski 
ega lubada selle suurendamist isikute poolt, kelle eest ta vastutab. /p 14.1 

▪ Kindlustusvõtja peab kindlustusriski suurenemisest (sh suurendamisest) viivitamata kindlustusandjale kirjalikult teatama, sh 
juhul, kui kindlustusriski suurenemise põhjustas üldiselt teadaolev asjaolu, mis ei mõjuta üksnes selle kindlustusvõtja 
kindlustusriski. /p 14.2 

▪ Kui kindlustusvõtja ei ole kindlustusriski suurenemisest teatamise kohustust täitnud, vabaneb kindlustusandja kindlustuslepingu 
täitmise kohustusest, kui kindlustusjuhtum toimub pärast mõistlikku aega, mille jooksul oleks kindlustusandja pidanud 
kindlustusriski suurenemise teate kätte saama. /p 14.3 

▪ Kui kindlustusvõtja või isik, kelle eest kindlustusvõtja vastutab, rikub kindlustusriski suurendamise keeldu ja kindlustusjuhtum 
toimub pärast kindlustusriski suurendamist, on kindlustusandjal, arvestades rikkumise asjaolusid, õigus kindlustushüvitise 
maksmisest keelduda või kindlustushüvitist vähendada. /p 14.4 

Kahju hüvitamise viis ja kinnipidamised 

▪ Kui kindlustusvõtja on rikkunud kindlustuslepingust tulenevat kohustust (sh täiendavaid ohutusnõudeid, tõendite esitamise 
kohustust), on kindlustusandjal õigus kindlustushüvitise maksmisest keelduda või kindlustushüvitist vähendada, kui rikkumine 
omas mõju kahju tekkimisele või kahju suurusele või kindlustusandja täitmise kohustuse ulatuse kindlakstegemisele. /p 17.8 

Kindlustuslepingu täitmise kohustusest vabanemine 

▪ Kindlustusandja vabaneb osaliselt või täielikult kindlustuslepingu täitmise kohustusest, kui: 

• kindlustusvõtja või temaga võrdustatud isik on rikkunud vähemalt ühte kindlustuslepingus märgitud kohustust ning sellise 
kohustuse nõuetekohase täitmata jätmise ja kahjujuhtumi toimumise ja/või selle tagajärjel tekkinud kahju suuruse vahel on 
põhjuslik seos või rikkumine mõjutab kahju suuruse kindlaksmääramist; /p 18.1.1 

• kindlustusjuhtumi põhjustas tuumarelv, sõda või sõjalise operatsiooni sarnane olukord, ülestõus, mäss, rahvarahutus, streik, 
töökatkestus, terrorism, tuumaenergia või radioaktiivsus, vara sundvõõrandamine; /p 18.1.2 

• kindlustusvõtja, soodustatud isik või isik, kelle eest kindlustusvõtja vastutab, põhjustas kindlustusjuhtumi saabumise tahtlikult 
või raske hooletuse tõttu, samuti juhul kui eelpool nimetatud isik on põhjustanud kahju mistahes vaimutegevuse häire 
tagajärjel, kus isikul puudus võimalus oma tegudest aru saada ja neid juhtida (nt olukord, kus kindlustusvõtja süütab 
vaimutegevuse häire tagajärjel aktiivse tegevusega enda eluruumi); /p 18.1.3 

• kindlustusjuhtumi saabumine oli seotud kindlustusvõtja, soodustatud isiku või isiku, kelle eest kindlustusvõtja vastutab, poolt 
kuriteo tunnustega teo toimepanemise või selle varjamisega; /p 18.1.4 

• kindlustusvõtja, soodustatud isik või isik, kelle eest kindlustusvõtja vastutab, esitas kindlustusandjale kahjukäsitluse käigus 
ebaõigeid või mittetäielikke andmeid; /p 18.1.5 

• kahju on hüvitanud muu isik. /p 18.1.6 

▪ Kindlustusandja ei hüvita käibemaksuseaduse alusel kliendile tagastamisele kuuluvaid makse, näiteks käibemaksu. /p 18.2 

▪ Kui kindlustuslepingu rikkumine saab kindlustusandjale teatavaks pärast kindlustushüvitise maksmist, on kindlustusandjal õigus 
makstud kindlustushüvitis osaliselt või täielikult tagasi nõuda, vastavalt sellele, kas kindlustusandja oleks kindlustuslepingu 
rikkumisest teades kindlustushüvitise maksmisest keeldunud või kindlustushüvitist vähendanud. /p 18.3 
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Kindlustatud ese 

Kindlustatud esemeks ei ole näiteks: 

▪ heli- või infokandjad ning nendel sisalduv info; /p 6.1 

▪ sõiduki tootjatehase komplektsusesse mittekuuluvad esemed (nt mobiiltelefonid, arvutid, lugerid, fotoaparaadid, jms 
elektroonilised seadmed); /p 6.2 

▪ autospordi võistlusteks või võidusõiduks mõeldud sõiduki varustus ja konstruktsioonid; /p 6.3 

▪ õigusaktide või ohutusnõuete vastaselt paigaldatud sõiduki osad või seadmed. /p 6.4 
Punktides 6.1 ja 6.2 nimetatud esemed on kindlustatud esemeks juhul, kui on valitud pagasi- ja lemmikloomakindlustuse 
lisakaitse (p 81-89) ja selle kohta on tehtud märge poliisile. 

Kindlustusjuhtumid 

Loodusõnnetus 

▪ Loodusõnnetuseks ei loeta kindlustatud eseme kahjustumist või hävimist, mis on põhjuslikus seoses sõidukijuhi enda 
käitumisega (nt sõidukiga vette sõitmine, vastu teel lebavat puud sõitmine, okste kriipimise tõttu sõiduki kahjustumine). /p 20.1 

Tulekahju 

▪ Tulekahjuks ei loeta salongile ja juhtmetele kuumuse tõttu tekkinud kahjusid (nt suitsukoni kukub istmele ja tekitab augu või 
istmesoojendus kuumeneb üle ja rikub istme). /p 21.1 

Vargus 

▪ Varguseks ei loeta sõiduki, selle osa või pagasi kadumist kelmuse, omastamise või väljapressimise tagajärjel. Kelmuse, 
omastamise ja väljapressimise mõistete tõlgendamisel lähtutakse karistusseadustikus nimetatud mõistetele antud sisust. /p 23.1 

Tehniline rike 

▪ Juhul, kui tegemist ei ole tehnilise rikke kindlustusjuhtumiga, ei hüvita Seesam pärast rikke tuvastamiseks  tehtud toiminguid 
vajalikke sõiduki kokkumonteerimise ja muid kulusid. /p 25.1 

▪ Tehnilise rikke alusel ei kuulu hüvitamisele kahju, mis on seotud tehnilise rikkega sõiduki mootori toitesüsteemis (sh turbo-, 
mahtkompressoris, vahejahutis, kõrgsurvepumbas ja akumulaatoris), väljalaske- ja heitgaaside puhastamise süsteemis (sh 
katalüsaatoris), kliimaseadmes (sh konditsioneeris), näidikus, vedrustuses, ratta laagris, pidurikettas, -klotsis või sadulas. /p 26 

Autoabikindlustus 

▪ Autoabikindlustus (sh tasuta majutuskulud p 39.8) kehtib ainult juhul, kui teenus tellitakse poliisile märgitud autoabikindlustuse 
telefoninumbril. /p 36 

▪ Teistelt teenusepakkujatelt tellitud autoabiteenus ei kuulu hüvitamisele. /p 37 

▪ Autoabi teenust ei osutata või selle eest tuleb eraldi tasuda, kui teenuse vajaduse tekkimine oli kindlustusvõtjale ettenähtav (nt 
klient tellib korduvalt autoabi teenuse sõiduki käivitamiseks, kuigi klienti on eelnevalt teavitatud aku vahetamise vajadusest). 
/p 38 

▪ Autoabikindlustuse kindlustusjuhtumi korral ei hüvitata sõiduki tarvikute, varuosade, rehvide, asendusvõtmete, pultide jms 
soetamise või remonditeenuste kulusid. /p 40 

Liisingumakse kindlustus 

▪ Seesam ei hüvita liisingumakses sisalduvaid muid kulusid (nt kütusekaart, kindlustus jne) või nõudeid (nt viivised, lepingutasud 
jne) liisinguvõtja vastu. Kindlustatud eseme täieliku hävimise korral on liisingumakse kindlustuse hüvitamise kohustus kuni 
vastava hüvitamisotsuse tegemiseni. /p 54 

Klaasikindlustus 

Klaasikindlustuse alusel ei hüvitata: 

▪ sõiduki tuledele, peeglitele, katuseluugile, klaaskatusele, kastikatte klaasile, klaasisoojenduse elemendile vms klaasist esemele 
tekkinud kahju; /p 61.1 

▪ klaasi tavapärasest kulumisest, klaasi jääst või lumest puhastamise, klaasi tuhmumisest või klaasi pindmiste kahjustuste tõttu 
tekkinud kahju (nt klaasipuhastajate poolt tekkinud kahju või väikeste pindmiste kivitäkete tagajärjel klaasi tuhmumisega 
tekkinud kahju); /p 61.2 

▪ klaasi kahjustumisest tekkinud kahju juhul, kui klaas oli enne kindlustusjuhtumi toimumist nii oluliselt kahjustatud ja/või kulunud 
ja tuhmunud, et vajanuks parandamist või asendamist kindlustusjuhtumi tagajärjel tekkinud kahju tekkimisest sõltumata. 
Eelnimetatud juhul ei loe Seesam kindlustusjuhtumi tõttu kahju tekkinuks. /p 61.3 

Pagasi- ja lemmikloomakindlustus 

▪ Pagasi- ja lemmikloomakindlustuse kindlustuskaitsega ei ole hõlmatud järgmised esemed: 

• raha, väärtpaberid, kunstiväärtused ja väärismetallist esemed; /p 83.1 

• kaubad, veosed, koormad. /p 83.2 
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▪ Pagasi kahjustumise, kadumise või hävimise korral ei hüvitata seda osa kahjust, mis on hüvitatav teiste kindlustuslepingute 
alusel (nt liiklus-, reisi- või kodukindlustusega). /p 85 

Kindlustusjuhtumi välistused 

Ei hüvitata: 

▪ tavapärasest kasutamisest ja kulumisest tekkinud kahju (nt õhkpadja, amortisaatori, vedru, rattalaagri purunemine); /p 91.1 

▪ sõiduki, selle osa või pagasi puudulikust korrashoiust või seadmele konstruktsiooni-, valmistus- või materjaliveast tekkinud 
kahju; /p 91.2 

▪ tehnilise rikke, lühise või tulekahju põhjustanud seadet või detaili ja nende vahetusega kaasnevaid töökulusid. Tehniline rike on 
käesolevate tingimuste mõistes igasugune sõiduki või sõiduki osa kahjustumine või hävimine, mis ei ole põhjustatud ootamatust 
ja äkilisest sõidukivälisest kontaktsest sündmusest, liiklusõnnetusest, loodusõnnetusest, tulekahjust või vandalismist, välja 
arvatud juhul, kui on valitud Superkasko pakett (p 24); /p 91.3 

▪ vee sattumisest mootorisse tekkinud kahju välja arvatud juhul, kui vesi on sattunud mootorisse liiklusõnnetuse tagajärjel tee lt 
väljasõidul või loodusõnnetuse tagajärjel; /p 91.4 

▪ vale või ebakvaliteetse kütuse, õli, jahutus- või muu sõidukis kasutatava vedeliku tagajärjel tekkinud kahju; /p 91.5 

▪ õli, jahutus- või muu vedeliku ebapiisava koguse või tsirkulatsiooni tagajärjel tekkinud kahju; /p 91.6 

▪ sõidukis või haagises olnud esemest, veosest või koormast tekkinud kahju kui see ei ole kontaktse liiklusõnnetuse või ootamatu 
ja äkilise sõidukivälise kontaktse sündmus otsene tagajärg (nt sõiduk pidurdab ootamatu ohu tõttu, kokkupõrget või muud välist 
kontakti ei toimu, salongis olev ese kahjustab salongi või haagisel olev veos kahjustab sõidukit); /p 91.7 

▪ mistahes kahju, mis on tekkinud ohtlikust koormast või veosest. Ohtlikuks koormaks ja veoseks loetakse ained ja esemed, mis 
plahvatus-, tule- või kiiritusohu, mürgisuse, sööbivuse või muude omaduste tõttu võivad tekitada veoprotsessis kahju inimeste 
tervisele, varale või keskkonnale; /p 91.8 

▪ veose või koorma peale- või mahalaadimisel paak- või tsisternautodele tekkinud kahju; /p 91.9 

▪ autospordi võistlusel, võistluseks või hobi korras harjutamisel (sh amatöörsport või mitteametlikud võistlused) tekkinud kahju (nt 
ringrajal sõitmine); /p 91.10 

▪ külmumise, jäätumise, kuumenemise, korrodeerumise või muu keemilise reaktsiooni, niiskuse, päikese, lõhna või hallituse 
tagajärjel tekkinud kahju; /p 91.11 

▪ sõiduki salongis olevate koduloomade poolt tekitatud kahju; /p 91.12 

▪ sõiduki hoolduse (sh pesemise) või remonttööde käigus ebakvaliteetsest tööst või hiljem selle tagajärjel tekkinud kahju; /p 91.13 

▪ ebakvaliteetse töö tõttu tekkinud kahjustuste taastamiskulusid (nt survepesuriga pestes tuleb lahti lakikiht); /p 91.14 

▪ aku laadimise või käivitusabi tagajärjel tekkinud kahju; /p 91.15 

▪ sõidukiga mitteühendatud osade kahjustumisest, hävimisest või kadumisest tekkinud kahju (nt garaažis seisvad teine paar 
rehve ja velgi), välja arvatud juhul, kui poliisil on kokku lepitud teisiti; /p 91.16 

▪ kahju juhul, kui sõiduk oli enne kindlustusjuhtumi toimumist nii oluliselt kahjustatud ja/või kulunud, et vajanuks parandamist või 
asendamist kindlustusjuhtumi tagajärjel tekkinud kahju tekkimisest sõltumata. Eelnimetatud juhul ei loe Seesam 
kindlustusjuhtumi tõttu kahju tekkinuks (nt eelneva roostekahjustusega sõiduki detail saab kindlustusjuhtumi tõttu täiendava 
kahjustuse); /p 91.17 

▪ sõiduki võtmete või pultide hävimisest, kaotamisest või vargusest tekkinud kahju, välja arvatud juhul, kui on valitud Superkasko 
pakett (p 55); /p 91.18 

▪ enne või pärast kindlustusperioodi tekkinud kahju; /p 91.19 

▪ kahju, mis kuulub hüvitamisele kohustusliku liikluskindlustuse, välisriigi sõiduki kohustusliku vastutuskindlustuse alusel või muu 
kahju põhjustaja vastutuskindlustuse alusel. /p 91.20 
Kui kindlustusvõtja ei saa kohustusliku liikluskindlustuse, välisriigi sõiduki kohustusliku vastutuskindlustuse või muu kahju 
põhjustaja vastutuskindluse alusel hüvitist täies osas või osaliselt ning ei ole hüvitist saanud ühe kuu jooksul alates 
liiklusõnnetuse toimumisest, siis Seesam ei rakenda antud punktis toodud välistust; 

▪ kindlustusvõtja või temaga samastatud isiku poolt tahtlikult tekitatud kahju; /p 91.21 

▪ kahju, mille põhjuseks on sõiduki väljumine kindlustusvõtja valdusest kelmuse, omastamise või väljapressimise teel; /p 91.22 

▪ kahju, kui sõidukit juhtinud isik oli liiklusõnnetuse toimumise ajal alkoholijoobes, uimastite või psühhotroopse aine mõju all või 
tarvitamise tunnustega; /p 91.23 

▪ kahju, kui sõidukit juhtinud isik keeldus vahetult pärast kahju tekkimist joobe tuvastamisest või tarvitas p 91.23 nimetatud aineid 
pärast kahju tekkimist; /p 91.24 

▪ kahju, kui liiklusõnnetuse ajal sõidukit juhtinud isikul puudus vastava kategooria sõiduki juhtimise õigus. /p 91.25 

Kindlustusvõtja kohustused kindlustuslepingu sõlmimisel 

▪ Kindlustusvõtja peab lepingu sõlmimisel teatama Seesamile kõigist asjaoludest, mille kohta Seesam on otseselt kirjalikku 
taasesitamist võimaldavas vormis teavet nõudnud. /p 92 

▪ Kui kindlustamise hetkel on Seesamile esitatud valeandmeid, mille alusel on arvutatud väiksem kindlustusmakse, on Seesamil 
õigus kahju hüvitada sama suhtega, nagu suhtub õigetele andmetele tuginedes leitud kindlustusmakse valeandmetel leitud 
kindlustusmaksesse. /p 93 

Kindlustusriski mõjutavad olulised asjaolud 

▪ Kindlustusriski võimalikkuse suurenemisena käsitletakse tingimuste p 15 ja 16 nimetatud sündmuse realiseerumise tõenäosuse 
suurenemist. /p 94 
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▪ Kindlustusriski realiseerumise tõenäosust mõjutavad tegevused on sätestatud käesolevate tingimuste ohutusnõuetes, mida 
kindlustusvõtja on kohustatud järgima. /p 95 

Ohutusnõuded 

(kindlustusvõtja kohustused enne kindlustusjuhtumi toimumist) 

▪ Kindlustusvõtja on kohustatud täitma käesolevates tingimustes sätestatud ohutusnõudeid, järgima liiklusseadust ja sõiduki 
kasutusjuhendit. /p 96 

▪ Sõiduki juhil peab olema vastava kategooria mootorsõiduki kehtiv juhtimisõigus. /p 97 

▪ Sõidukit ei tohi juhtida alkoholi, narkootikumide või muude uimastavate ainete tarvitamise või joobe tunnustega ega joobe- või 
väsimusseisundis. /p 98 

▪ Sõiduki juht peab veenduma enne sõidu alustamist, et tema terviseseisund lubab sõidukit juhtida. /p 99 

▪ Sõidukiga ei tohi liigelda kaldaalal, soisel alal, vees ega maastikul liiklusseaduse mõistes. /p 100 

▪ Sõidukiga ei tohi liigelda jääl, v.a vastava ametkonna poolt üldiseks kasutamiseks avatud taliteel või jääteel. /p 101 

▪ Sõiduki tehniline seisukord peab vastama õigusaktidega kehtestatud tehnonõuetele. /p 102 

▪ Sõiduki rehvide seisukord peab vastama õigusaktidega kehtestatud nõuetele ning suverehve ei tohi kasutada ajal, mil 
talverehvide kasutamine on õigusaktide alusel kohustuslik. /p 103 

• Suverehve ei tohi kasutada ka ajal, mil nende kasutamine suurendab olulisel määral kindlustusjuhtumi saabumist ja 
kasutamise ebasobivus on üldteada (nt oktoobrikuus sõidetakse suverehvidega lumisel või libedal teel ja seetõttu 
põhjustatakse liiklusõnnetus). /p 103.1 

▪ Kindlustusvõtja ei tohi sõidukiga ületada suurimat õigusaktide ja liikluskorraldusvahenditega lubatud kiirust. /p 104 

▪ Sõidukist lahkudes peab mootori seiskama, sõiduki lukustama, aknad, uksed, katuseluugi ja muud sõiduki avad sulgema ning 
sõiduki turvaseadmete olemasolul need sisse lülitama. /p 105 

▪ Sõiduki võtmeid tuleb hoida piisava hoolsusega nii, et kõrvalised isikud ei saaks neid oma valdusesse. /p 106 

▪ Võtmeteks käesolevate tingimuste mõistes loetakse sõiduki luku- ja süütevõtmeid, kaarte ja pulte, sh vargusevastaste 
süsteemide elektroonilisi võtmeid ja pulte. /p 107 

▪ Võtmeid ei tohi vabatahtlikult loovutada võõrastele või joobes isikutele. /p 108 

▪ Sõidukitel, mille võtmete arv on mittekomplektne, tuleb paigaldada immobilaiser või olemasolev immobilaiser ümber kodeerida 
ning esitada Seesamile sellekohane tõend. /p 109 

▪ Kui poliisil puudub märge sõiduki võtmekomplektide (sh luku- ja süütevõtmed, kaardid ja puldid, vargusevastaste süsteemide 
võtmed ja puldid) kohta, lähtutakse võtmekomplektide arvu komplektsuse leidmisel sõiduki või seadme margi ja mudeli 
tootjatehase komplektsusest. /p 110 

▪ Kui sõidukil esineb lukusüsteemide või ärandamisvastaste seadmete rikkeid, tuleb need esimesel võimalusel parandada. /p 111 

▪ Haagist, mis ei ole sõidukiga ühendatud, peab hoidma aiaga piiratud ja lukustatud väravaga või valvega territooriumil. /p 112 

• Valve on tegevus valvatava hoone, territooriumi, nende ümbruse ja nendes asuva vara jälgimiseks ohuolukorra või ründe 
avastamiseks ja kõrvaldamiseks ning kindlustatud eseme puutumatuse tagamiseks turvaettevõtte, valvuri, kindlustatud isiku 
ja/või valveseadme abil. /p 112.1 

▪ Kindlustusvõtja on kohustatud täitma liiklusseaduses sõitjate ja veoste veoks sätestatud kohustusi. /p 113 

• Kindlustatud sõidukis sisalduv ese, veos või koorem peab olema kinnitatud nõuetekohaselt ja piisava tugevusega nii, et isegi 
kindlustatud sõiduki äkkpidurdamise korral ei põhjusta kindlustatud sõidukis sisalduv ese, veos või koorem teisele 
kindlustatud esemele kahjustusi. /p 113.1 

Kindlustusvõtja kohustused pärast kindlustusjuhtumit 

Kohustused kindlustusjuhtumi toimumise korral 

▪ Kindlustusvõtja on kohustatud vandalismi kahtluse, röövimise või varguse, kelmuse, omastamise või väljapressimise korral 
tegema viivitamatult avalduse politseile ja esitama politseilt saadud vastused Seesamile. /p 114 

▪ Kindlustusvõtja on kohustatud tulekahju korral teatama juhtunust viivitamatult häirekeskusele. /p 115 

▪ Kindlustusvõtja on kohustatud kolmanda isiku poolt tekitatud kahju puhul liiklus- või muu vastutuskindlustuse olemasolu korral 
esitama kolmandale isikule või tema kindlustusandjale kahju hüvitamise nõude. /p 116 

▪ Kindlustusvõtja on kohustatud esitama Seesamile liiklusõnnetuse teiste osapoolte või muu kahju põhjustanud isikute või 
sündmuse kohta andmed, mis võimaldaksid Seesamil kahju hüvitamise korral tagasinõude esitamist kahju põhjustanud isiku 
vastu. /p 117 

▪ Sõiduki juht on kohustatud täitma liiklusseaduses ettenähtud kohustusi tegutsemiseks liiklusõnnetuse korral. /p 118 

▪ Pärast kindlustusjuhtumi toimumist peab kindlustusvõtja, niivõrd kui see on võimalik, püüdma täiendavat kahju ära hoida ja seda 
vähendada. /p 119 

▪ Pärast sõiduki kahjustumist võib sõidukit kasutada ainult juhul, kui sõiduki juht on sõidukit kontrollinud ja veendunud, et sõiduk 
on edasiseks kasutamiseks tehnonõuetele vastavas seisundis. Eelkõige peab juht kontrollima, kas sõiduki õli, kütus või 
jahutusvedelik ei leki, kas rool ja pidurid töötavad ning kas rehvid on terved. /p 120 

▪ Sõiduki juht ei tohi lahkuda liiklusõnnetuse sündmuskohalt enne, kui juhtum on vastavalt liiklusseadusele nõuetekohaselt 
vormistatud või enne politsei saabumist, kui liiklusseaduse kohaselt tuleb teavitada politseid. /p 121 

▪ Liiklusõnnetuse järgselt ei tohi sõiduki juht tarvitada alkoholi ega muud narkootilist või psühhotroopset ainet. /p 122 

▪ Kindlustusvõtjal on kohustus tõendada kindlustusjuhtumi toimumist ja kahju suurust ning esitada Seesamile lepingu täitmise 
kohustuse kindlakstegemiseks vajalikku teavet. Kui olemasoleva teabe alusel pole võimalik kindlustusjuhtumi toimumise 
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asjaolusid kindlaks teha, võib Seesam kuni vajaliku teabe esitamiseni kahjukäsitluse peatada, teatades sellest kindlustusvõtjale 
taasesitamist võimaldavas vormis. /p 123 

▪ 124 Kahjustunud sõiduk tuleb enne sõiduki parandamist (sh dekomplekteerimine) või võõrandamist Seesamile või Seesami 
poolt volitatud isikule ette näidata. /p 124 

▪ Kahjustatud sõiduk tuleb esimesel võimalusel toimetada turvalisse hoiupaika või järelevalvega kohta. /p 125 

▪ Kindlustusvõtja peab võimaldama Seesamil tutvuda oma lepingu täitmise kohustuse ja ulatuse kindlaksmääramiseks vajalike 
sõiduki sõidumeerikusse, videoregistraatorile, juhtplokkidesse vms salvestatud sõiduki andmetega. /p 126 

Kahjust teatamine ja kahjuavalduse esitamine 

▪ Kindlustusvõtja peab teatama Seesamile viivitamatult võimalikust kindlustusjuhtumist ning järgima Seesamilt saadud juhiseid. 
/p 127 

▪ Kindlustusvõtja peab esitama Seesamile võimaliku kindlustusjuhtumi asjaolusid põhjalikult kirjeldava kirjaliku kahjuavalduse 
hiljemalt kolme kuu jooksul alates kahjust teatamisest. /p 128 

▪ Sõiduki varguse või röövi korral tuleb koos kahjuavaldusega esitada sõiduki registreerimistunnistus ning kõik võtmed. /p 129 

Kindlustusvõtja kohustuse rikkumise tagajärjed 

▪ Kui kindlustusvõtja põhjustas kindlustusjuhtumi tahtlikult või raske hooletuse tõttu vabaneb Seesam täitmise kohustusest 
täielikult. /p 130 

▪ Kui kindlustusvõtja rikub kohustust, mille eesmärgiks oli kindlustusriski realiseerumise võimalikkuse vähendamine, siis on 
Seesamil õigus vähendada kindlustushüvitist või keelduda kindlustushüvitise maksmisest juhul, kui kohustuse rikkumisel oli 
mõju kindlustusjuhtumi toimumisele ning Seesami täitmise kohustusele. /p 131 

▪ Kui kindlustusvõtja rikub tahtlikult kohustust, mida tuli täita pärast kindlustusjuhtumi toimumist, vabaneb Seesam tä itmise 
kohustusest. /p 132 

▪ Kui kindlustusvõtja rikub raskest hooletusest kohustust, mida ta pidi täitma pärast kindlustusjuhtumi toimumist ning rikkumisel on 
mõju kindlustusjuhtumi asjaolude ja Seesami täitmise kohustuse kindlakstegemisele, vabaneb Seesam täitmise kohustusest 
osaliselt või täielikult. /p 133 

▪ Hea usu ja mõistlikkuse põhimõtetest lähtuvalt ei hüvita Seesam kahju, kui sõidukijuht oli liiklusõnnetuse toimumise ajal 
alkoholi, narkootikumide või muude uimastavate ainete tarvitamise või joobe tunnustega, joobes või juhtimisõiguseta. /p 134 

Hüvitamise põhimõtted 

Kahju hüvitamine sõiduki, selle osa või pagasi hävimise või kadumise korral 

Hüvitamisele ei kuulu: 

▪ need parandamiskulud, mis on eelnevalt kindlustusjuhtumi(te) tagajärjel hüvitatud, kuid sõidukit või selle  osa ei ole parandatud; 
/p 173.1 

▪ sõiduki väärtuse vähenemine; /p 173.2 

▪ kindlustusvõtja saamatajäänud tulu; /p 173.3 

▪ kulud kahju hüvitamisega seotud nõuete esitamiseks (nt nõuandja ja eksperdikulud); /p 173.4 

▪ sõiduki parandamise ajal teostatud muutmise või parendamise kulu; /p 173.5 

▪ remondiettevõtte poolt sõiduki parandamise viivitusest tekkinud kulu; /p 173.6 

▪ see osa sõiduki parandamiskuludest, mis suurenes kindlustusvõtjast tulenevate asjaolude tõttu (nt kindlustusvõtja valikutest, 
käitumisest). /p 173.7 
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Kindlustusvõtjaga samastatud isikud 

▪ Kindlustusvõtjaga samastatud isik on käesolevate tingimuste punktis 11 nimetatud isik, kellele kindlustusvõtja on kohustatud 
enda kindlustuslepingust tulenevaid kohustusi tutvustama ja kes on kohustatud neid sarnaselt kindlustusvõtjaga täitma. 
Kindlustusvõtjaga samastatud isikut ei loeta kindlustuslepingu pooleks. /p 2.9 

▪ Kindlustusvõtjaga on samastatud järgmised isikud: 

• kindlustatud isik; /p 11.1.1 

• kindlustatud eseme seaduslik valdaja; /p 11.1.2 

• isikud, kes kasutavad või valdavad kindlustatud eset kindlustusvõtja, kindlustatud isiku või eseme seadusliku valdaja 
nõusolekul; /p 11.1.3 

• kindlustusvõtja või kindlustatud isiku seaduslikud või faktilised perekonnaliikmed; /p 11.1.4 

• isikud, kes seaduse, muu lepingu (sh tööleping) või muu õigussuhte alusel on kohustatud järgima ekspluatatsiooni, ohutuse, 
kahju vältimise, piiramise, päästmise vms nõudeid. /p 11.1.5 

▪ Kindlustusvõtja peab kindlustusvõtjaga samastatud isikutele tutvustama ja selgitama kindlustuslepingust tulenevaid kohustusi, 
eelkõige ohutusnõuete täitmist. Eeldatakse, et kindlustusvõtja on punktis 11.1 nimetatud isikutele kindlustuslepingust tulenevaid 
kohustusi tutvustanud ja selgitanud. /p 11.2 

▪ Punktis 11.1 nimetatud isikute poolt kindlustuslepingus sätestatud kohustuste täitmata jätmine loetakse kindlustusvõtja poolseks 
kindlustuslepingu rikkumiseks ja eeldatakse, et kindlustusvõtja eelnimetatud rikkumine on süüline. Seesamil on õigus 
eelnimetatud juhul kindlustuslepingu täitmisest osaliselt või täielikult keelduda vastavalt punktile 23. /p 11.3 

▪ Kui kindlustusjuhtum toimub või Seesamil ei ole oma täitmiskohustust võimalik kindlaks teha sest, et kindlustusvõtjaga 
samastatud isikud ei täitnud kindlustuslepingus sätestatud kohustusi seetõttu, et kindlustusvõtja ei teavitanud kindlustusvõtjaga 
samastatud isikuid kindlustuslepingust tulenevatest kohustustest, on Seesamil õigus tulenevalt käesolevates tingimustes 
sätestatust keelduda kindlustuslepingu täitmisest osaliselt või täielikult vastavalt punktile 23. /p 11.4 

▪ Seesamil on seadusest tulenev õigus esitada tagasinõue (punkt 24) kahju põhjustanud samastatud isiku vastu (va kindlustatud 
isik) Seesami poolt hüvitatud kahjusumma ulatuses. /p 11.5 

 

Esimese kindlustusmakse ja järgmiste kindlustusmaksete tasumisega hilinemine 

▪ Kui kindlustusvõtja ei ole 14 päeva jooksul pärast kindlustuslepingu sõlmimist tasunud kindlustusmakset või esimest osamakset, 
võib Seesam kuni makse tasumiseni kindlustuslepingust taganeda (punkt 26.12). /p 9.1 

▪ Kui Seesam ei ole kolme kuu jooksul alates kindlustusmakse sissenõutavaks muutumisest esitanud kohtusse hagi 
kindlustusmakse sissenõudmise kohta eeldatakse, et Seesam on kindlustuslepingust taganenud. /p 9.2 

▪ Kui sissenõutavaks muutunud kindlustusmakse või esimene osamakse ei ole tasutud kindlustusjuhtumi toimumise ajaks, 
vabaneb Seesam oma täitmise kohustusest. /p 9.3 

▪ Kui Seesam on määranud kindlustusmakse tasumiseks täiendava tähtaja ning kindlustusjuhtum toimub pärast selle tähtaja 
möödumist, ilma et kindlustusvõtja oleks kindlustusjuhtumi toimumise ajaks kindlustusmakset tasunud, vabaneb Seesam oma 
täitmise kohustusest, välja arvatud juhul, kui kindlustusmakse tasumata jätmine toimus kindlustusvõtjast mittetuleneva asjaolu 
tõttu. /p 10.2 

▪ Kui Seesam on määranud kindlustusmakse tasumiseks täiendava tähtaja ning kindlustusvõtja ei ole selle tähtaja jooksul 
kindlustusmakset tasunud, võib Seesam kindlustuslepingu ette teatamata üles öelda. Seesam võib juba punktis 10.1 nimetatud 
teates avaldada, et loeb kindlustuslepingu tähtaja möödumisel üles öelduks, kui kindlustusvõtja ei ole tähtaja jooksul 
kindlustusmakset tasunud (punkt 26.11). /p 10.3 

 

Kindlustusvõtja teavitamiskohustus pärast kindlustuslepingu sõlmimist 

Kindlustusvõtja peab Seesamile viivitamatult teatama, kui kindlustuslepingu kehtivuse ajal on: 

▪ toimunud muudatused olulistes asjaoludes (k.a olulistes asjaoludes, mille kohta pole Seesam teavet küsimustiku täitmise teel 
nõudnud); /p 14.1.1 

▪ toimunud muudatused kindlustuslepingus nimetatud andmetes; /p 14.1.2 

▪ kindlustusrisk suurenenud; /p 14.1.3 

▪ kindlustatud ese võõrandatud; /p 14.1.4 

▪ kindlustatud ehitise alune kinnistu hüpoteegiga koormatud. /p 14.1.5 

 

Kindlustusvõtja teavitamiskohustuse rikkumise tagajärjed 

▪ Kui kindlustusvõtja on punktide 13-14 nõudeid rikkudes jätnud Seesamile olulistest asjaoludest teatamata või esitanud ebaõiget 
teavet või on tahtlikult vältinud olulise asjaolu Seesamile teadaandmist, võib Seesam taganeda kindlustuslepingust (punkt 
26.13) kuu aja jooksul alates ajast, kui ta sai teada või pidi teada saama teatamiskohustuse rikkumisest, välja arvatud juhul, kui: 

• Seesam juba teadis asjaolust, mida talle ei teatatud; /p 15.1.1 

• Seesam teadis, et teave, mida kindlustusvõtja oli talle teatanud, on ebaõige; /p 15.1.2 

• kindlustusvõtja ei ole süüdi teatamiskohustuse rikkumises; /p 15.1.3 
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• asjaolu, millest kindlustusvõtja ei teatanud või mille kohta ta andis ebaõiget teavet, langes enne kindlustusjuhtumi toimumist 
ära; /p 15.1.4 

• Seesam on kindlustuslepingust taganemise õigusest loobunud. /p 15.1.5 

▪ Kui Seesamil puudub vastavalt punktile 15.1 õigus kindlustuslepingust taganemiseks, võib ta nõuda kindlustusvõtjalt alates 
kokkulepitud kindlustusperioodi algusest suurema kindlustusmakse tasumist ühe kuu jooksul ajast, millal ta sai teada 
kindlustusvõtja teatamiskohustuse rikkumisest. /p 15.2 

 

Kindlustatud asja võõrandamine 

▪ Kui Seesam ei saa asja võõrandamise kohta nõuetekohast teadet, vabaneb ta oma täitmiskohustusest, kui kindlustusjuhtum 
toimub hiljem, kui ühe kuu möödumisel ajast, mil Seesam oleks pidanud vastava teate saama. /p 17.4 

 

Kindlustusriski suurenemine 

▪ Kindlustusvõtja ei või pärast kindlustuslepingu sõlmimist ilma Seesami eelneva kirjaliku või kirjalikku taasesitamist võimaldava 
nõusolekuta kindlustusriski suurendada ega lubada kindlustusriski suurendada kindlustusvõtjaga samastatud isikutel (punkt 
11.1). /p 18.1 

▪ Kindlustusvõtja peab kindlustusriski suurenemisest viivitamatult Seesamile teatama, sealhulgas ka juhul, kui kindlustusriski 
suurenemise põhjustas üldiselt teadaolev asjaolu, mis ei mõjuta üksnes selle kindlustusvõtja kindlustusriski. /p 18.2 

▪ Seesamil on õigus lepingu kehtivuse ajal ja kahjukäsitluse käigus kontrollida kindlustatud eseme seisukorda, ohutusnõuete 
täitmist, kindlustusriski suurenemist ja muid kindlustatud isiku ja esemega seotud asjaolusid. /p 18.6 

 

Kahju hüvitamise viis ja kindlustushüvitise arvestamine 

▪ Seesamil ei ole kohustust kahjustatud asja taastada ega hävinud asja asendada. /p 22.4 

▪ Kindlustushüvitise maksmisel on Seesamil õigus kahjusummast ja hüvitatavatest kuludest kinni pidada: 

• poliisil või kindlustusliigi tingimustes nimetatud omavastutus ning /p 22.9.1 

• kokkulepitud kindlustusperioodi lõpuni sissenõutavaks muutunud tasumata kindlustusmaksed. Kindlustusmakse võib kinni 
pidada sõltumata sellest, kas kindlustusmakse tasumise tähtpäev on saabunud. Seesamil on eelnimetatud õigus ka juhul, kui 
kindlustushüvitis makstakse muule isikule kui kindlustusvõtjale. /p 22.9.2 

 

Kindlustushüvitise vähendamine ja maksmisest keeldumine 

▪ Seesamil on õigus kindlustushüvitist vähendada või selle väljamaksmisest keelduda, kui: 

• kindlustusvõtja või soodustatud isik põhjustas kindlustusjuhtumi raske hooletuse tõttu või tahtlikult; /p 23.1.1 

• kindlustusvõtja on rikkunud kohustust täita ohutusnõudeid ja mitte suurendada kindlustusriski ning see rikkumine on 
mõjutanud kindlustusjuhtumi toimumist ja Seesami täitmise kohustust; /p 23.1.2 

• kindlustusvõtja on rikkunud süüliselt muud kohustust, kui punktis 23.1.2 märgitud ning see rikkumine on mõjutanud kahju 
tekkimist ja selle suurust; /p 23.1.3 

• kindlustusvõtja ei ole täitnud kohustust teatada Seesamile kindlustusriski suurenemisest. Seesam vabaneb oma 
täitmiskohustusest, kui kindlustusjuhtum toimub pärast ühe kuu möödumist ajast, mil Seesam oleks pidanud teate kätte 
saama, välja arvatud juhul, kui Seesam teadis ajal, mil ta oleks pidanud teate kätte saama, kindlustusriski võimalikkuse 
suurenemisest või pidi seda teadma. /p 23.1.4 

• kindlustusvõtja rikkus tahtlikult kindlustuslepingus nimetatud kohustust, mis tuli täita pärast kindlustusjuhtumi saabumist; 
/p 23.1.5 

• kindlustusvõtja rikkus raske hooletuse tõttu kohustust, mida tuli Seesami suhtes täita pärast kindlustusjuhtumi toimumist ning 
rikkumisel oli mõju kindlustusjuhtumi kindlakstegemisele või Seesami täitmisekohustusele; /p 23.1.6 

• kindlustusvõtja on tahtlikult või raskest hooletusest jätnud andmata Seesamile andmed ja dokumendid, mis võimaldavad 
Seesamil tagasinõuet esitada (punkt 24.3); /p 23.1.7 

• esineb muu kindlustusliigi tingimustes ette nähtud alus kindlustushüvitise vähendamiseks või väljamaksmisest keeldumiseks. 
/p 23.1.8 

▪ Seesamil on õigus kindlustushüvitise väljamaksmisest keelduda, kui makse saaja suhtes kohaldatakse rahvusvahelist 
sanktsiooni, mis on kehtestatud vastavalt ÜRO resolutsioonidele või Euroopa Liidu või Eesti Vabariigi või Ameerika Ühendriikide 
õigusaktidele (sealhulgas Office of Foreign Assets Control (OFAC) poolt kehtestatud sanktsioonid). /p 23.2 

▪ Seesam arvestab kindlustushüvitise väljamaksmisest keeldumisel või selle vähendamisel rikkumise raskust ning selle mõju 
kahju tekkimisele. /p 23.3 

▪ Kui kindlustuslepingu rikkumine saab Seesamile teatavaks pärast kindlustushüvitise maksmist, on Seesamil õigus makstud 
kindlustushüvitis osaliselt või täielikult tagasi nõuda, kui Seesam oleks kindlustuslepingu rikkumisest teades kindlustushüvitise 
maksmisest keeldunud või kindlustushüvitist vähendanud. /p 23.4 

▪ Seesam ei hüvita kahju, mida on otseselt või kaudselt põhjustanud: 

• sõda, kodusõda, riigipööre, sõjaline või anastatud võim, ülestõus, vastuhakk, mäss, rahvarahutus, revolutsioon, terrorism, 
poliitiline relvastatud konflikt, invasioon, sõjaline konflikt, sõjategevus või sõjasarnane tegevus, varade natsionaliseerimine 
või konfiskeerimine või rekvireerimine või mis tahes muu ülalnimetatud sündmusega sarnane sündmus või mis tahes 
meetmed, mis on võetud mis tahes ülalnimetatud juhtumi kontrollimiseks, ennetamiseks, tõkestamiseks või on mis tahes viisil 
nendega seotud; /p 23.5.1 

▪ Terrorism on mis tahes isiku tegu või ähvardus, mis põhjustab või ähvardab põhjustada kahju, mis on tekitatud või 
väidetavalt tekitatud kas täielikult või osaliselt poliitilisel, usulisel, ideoloogilisel või muul sarnasel eesmärgil. /p 23.5.1.1 
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• tuumareaktsioon, tuumakiirgus/kiirgus, tuumamaterjali kasutamine, tuumakütuse kasutamisest tekkinud jäätmed, 
tuumalõhkekehad või mistahes muu tuumarelv, radioaktiivne saaste; /p 23.5.2 

• magnet- või elektromagnetväli; /p 23.5.3 

• asbest, sünteetilised- ehk tehismineraalkiud, ränidioksiid või toksiline hallitus; /p 23.5.4 

• omandatud immuunpuudulikkuse sündroom (AIDS), hepatiit, veiste spongioosne entsefalopaatia (hullu lehma tõbi), 
transmissiivne spongioosne entsefalopaatia, Creutzfeldti-Jakobi tõbi, Skreipi; /p 23.5.5 

• geenmuundatud organism (GMO); /p 23.5.6 

• arvutikuriteod või küberkuritegevus; /p 23.5.7 

• elektrooniliste andmete kustutamise, hävimise, kahjustumise või esialgse struktuuri vigastumise tõttu tekkinud mistahes 
muutus andmetes, tarkvaras või arvutiprogrammides või kahju, mis on tekkinud andmetele, tarkvarale või 
arvutiprogrammidele süsteemi funktsionaalsuse puudulikkusest, puudulikust kättesaadavusest või kasutuse ulatusest või 
juurdepääsust tekkinud kahju; /p 23.5.8 

• intellektuaalomandi õiguste rikkumine sealhulgas autoriõiguste ja tööstusomandi rikkumine; /p 23.5.9 

• isiklike õiguste rikkumine; /p 23.5.10 

• mistahes konfidentsiaalse teabe, isikliku teabe, isikuandmete sealhulgas ärisaladuse, töötlemismeetodite, kliendinimekirjade, 
finantsteabe, krediitkaardi andmete, terviseandmete või mis tahes muu mitteavaliku teabe kättesaadavaks tegemine või 
avalikustamine; /p 23.5.11 

• pinnase vajumine või liikumine; /p 23.5.12 

• keskkonnakahju või reostus, kui see pole ootamatu ja äkiline; /p 23.5.13 

• kosmosega seotud riskid; /p 23.5.14 

• vääramatu jõud; /p 23.5.15 

• punktis 23.5.1 – 23.5.15 toodud põhjustest tingitud töö- või ärikatkestuse kahju. /p 23.5.16 

 

 

 


