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Teabedokumendis on ettevõtte varakindlustuse, sealhulgas majandustegevuse katkemise kindlustuse üldine ülevaade. See ei kajasta
Teie kindlustushuvist ja nõudmistest lähtuvaid kindlustuslepingu tingimusi. Lepingu tingimused on muudes dokumentides, näiteks
pakkumuses, kindlustustingimustes ja poliisil.

Mis liiki kindlustusega on tegemist?
Ettevõtte varakindlustus on vabatahtlik kindlustus, millega kindlustatakse ettevõtte hoonet, rajatist, siseviimistlust, kaasomandis olevat
hoone karpi, inventari, seadmeid või kaupa. Majandustegevuse katkemise kindlustuse kindlustusobjektiks on kindlustuslepingus märgitud
ettevõtte tootmisprotsessi või muu majandustegevuse brutokasum ja püsikulud. Majandustegevuse katkemise kindlustusleping sõlmitakse
vaid koos ettevõtte varakindlustuse lepinguga. Kindlustusjuhtumi korral hüvitatakse kindlustusobjekti kahjustumisest või hävinemisest
tulenev kahju.

Mida kindlustatakse?












Ettevõtte varakindlustuse kindlustusobjektiks on
 hoone
 rajatis
 siseviimistlus
 kaasomandis olev hoone karp
 inventar ja seadmed
 kaup
Majandustegevuse katkemise kindlustuse
kindlustusobjektiks on ettevõtte tootmisprotsessi
või majandustegevuse kasum, püsikulud,
renditulude kaotus
Elektrooniliste seadmete rikete kindlustuskaitse
puhul on kindlustusobjektiks elektroonikaseadmed
kindlustuslepingus nimetatud ulatuses
Masina rikete kindlustusekaitse puhul on
kindlustusobjektiks masinad ja seadmed sisemiste
tehniliste rikete vastu kindlustuslepingus nimetatud
ulatuses
Kindlustussummaks võib olla
 hoone, rajatise, siseviimistluse või
kaasomandis oleva hoone karbi taastamisvõi jääkväärtus
 inventari ja seadmete taassoetamisväärtus
või turuväärtus
 kauba kindlustusväärtus on selle
sisseostuhind või toodetud kauba omahind
 majandustegevuse katkemise
kindlustussumma, mis võib koosneda
saamatajäänud kasumist, püsikuludest või
renditulu kaotusest
Kindlustusjuhtumid, mille vastu saab kindlustada
on
 tuli, torustiku lekkimine, vargus, vandalism,
torm, üleujutus, klaasi purunemine,
elektrihäire
 koguriskikindlustus

Mida ei kindlustata?


Kindlustatud ei ole näiteks
 maapind
 elusorganismid, taimed
 kaid, muulid, laevateed, kanalid, süvendid,
lüüsid, ujuvdokid
 sularaha, väärtpaberid, võlakirjad
 dokumendid, plaanid või joonised
 andmekandjatel sisalduv teave või tarkvara
 liiklusregistris registreerimisele kuuluvad
mootorsõidukid
 õhu- ja veesõidukid
 relvad, laskemoon, lõhkeaine
 näidised, mudelid, näituse eksponaadid
 antiik- või kunstilise väärtusega esemed
 väärismetallist või -materjalist esemed
!

kahju, mis on tavaliselt välistatud
rahvusvahelise kindlustuse- ja
edasikindlustuspraktika tõttu (näiteks asbestist,
tuumaenergiast, radioaktiivsusest, sõjast või
keskkonnareostusest tingitud kahju)

Kas kindlustuskaitsel on piiranguid?
!

Näiteks ei hüvitata
kahju, mis on tekkinud seoses
kindlustuslepingus märgitud kohustuste
täitmata jätmisega
!
kahju, mis on seotud kindlustusvõtja tahtliku
või raskelt hooletu tegevusega (sh
tegevusetusega)
!

!

kahju, mis on seotud kindlustusvõtja joobe- või
muus sarnases seisundis tegutsemisega

!

kahju, mis on hüvitatav müüja, valmistaja,
importija, hooldaja või paigaldaja poolt või
kuulub hüvitamisele garantii alusel

!

kahju, mis on tekkinud kindlustuskohas
toimuva ehitus- või remonditegevuse tõttu või
kindlustatud eseme töötlemisel lahtise tule või
soojusega
kahju, mis on tekkinud pikaajalisest protsessist
(näiteks korrosioon, kõdunemine, katlakivi,
kulumine, kondensvee kahjustus, liigniiskus,
hallitus, vamm, seenhaigused vms)

!

!

kahju, mis on tingitud elektrikatkestusest, veevõi gaasivarustuse häirest

Kus ma olen kindlustatud?


Kindlustus kehtib kindlustuslepingus märgitud kindlustuskohas

Millised on mu kohustused?


Teie põhikohustus on tasuda kindlustusmakse



Kindlustusandja esindajale tuleb anda võimalus tutvuda kindlustatud eseme seisundiga ja kindlustuslepingu sõlmimiseks
vajalike dokumentidega



Kindlustusandjat tuleb teavitada riskiasjaoludest ja nende muutumisest, näiteks


vara kasutusala muutumisest



hoidmistingimuste muutumisest



tulekahju- või valvesignalisatsiooniseadmete muutumisest



kindlustatud eseme võõrandamisest



kindlustatava vara kooseisu muudatustest



kindlustatud ehitise aluse kinnistu koormamisest hüpoteegiga



mitmekordse kindlustuse tekkimisest



Järgida tuleb Eestis kehtivaid seadusakte, kindlustuslepingus märgitud tingimusi, ohutusnõudeid ja seadmete
kasutusjuhendeid



Tegema kõik endast oleneva kindlustusjuhtumi ärahoidmiseks ja võimaliku kahju vähendamiseks, mitte suurendama
kindlustusriski ja mitte võimaldama seda suurendada isikutel, kelle eest Te vastutate



Kindlustuslepingust tulenevaid kohustusi tuleb selgitada isikutele, kelle valdusse või kasutusse vara antakse



Ruumist või hoonest lahkumisel tuleb sulgeda ja lukustada uksed, aknad-luugid vms avad ning sisse lülitada
kindlustuslepingus märgitud valvesignalisatsioon



Kindlustuslepingus märgitud automaatsed tulekahjusignalisatsiooni seadmed tuleb hoida ööpäev läbi sisselülitatuna



Kindlustusjuhtumi toimumisel tuleb viivitamata võtta tarvitusele meetmed vara päästmiseks ja kahju suurenemise
ärahoidmiseks ning võimaliku kahju vähendamiseks



Kui kahtlustatakse kolmandate isikute tahtlikku tegevust, tuleb viivitamata teavitada politseid



Kui tegemist on tulekahju või lõhkekeha plahvatusega, tuleb viivitamata teavitada päästeametit



Kindlustusandjat tuleb kindlustusjuhtumist viivitamata teavitada ja järgida tema juhiseid



Kindlustusjuhtumi tagajärjel kahjustada saanud vara tuleb säilitada kindlustusjuhtumi järgses seisundis kindlustusandja
juhisteni



Kindlustusandjale tuleb esitada kahju tõendamiseks vajalik dokumentatsioon ja teave

Millal ja kuidas ma maksan?
Kindlustusmakse suurus ja tasumise tähtaeg on pakkumusel ja poliisil. Makse tasutakse pangaülekandega arve alusel.

Millal kindlustuskaitse algab ja lõppeb?
Kindlustuskaitse algab kindlustusperioodi alguskuupäeval. Kindlustuskaitse lõpeb kindlustusperioodi möödumisel.
Kindlustuskaitse võib lõppeda enne lepingus märgitud kindlustusperioodi lõppu. Näiteks võib kindlustusandja lepingu lõpetada,
kui kindlustusmakse on tasumata.

Kuidas saan kindlustuslepingu lõpetada?
Lepingu lõpetamiseks tuleb esitada sooviavaldus kindlustusandjale. Tavaliselt saab lepingu ennetähtaegselt lõpetada vaid
kindlustusvõtja ja kindlustusandja kokkuleppel.

