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TOOTEVASTUTUSKINDLUSTUSE  

TINGIMUSED GL 2018.4 
Kinnitatud AAS „BTA Baltic Insurance Company“ juhatuse otsusega  

Nr. LVB1_0002/02-03-03-2018-107, kinnitatud 28.08.2018. 

Kehtivad alates: 01.10.2018 

AAS „BTA Baltic Insurance Company“ Eesti Filiaal sõlmib vastutuskindlustuslepinguid käesolevate tingimuste alusel, 

mis on leitavad aadressil www.bta.ee. 

1. TINGIMUSTE KOHALDAMINE 

1.1. Käesolevad tingimused moodustavad ühe osa BTA-ga sõlmitud vabatahtlikust vastutuskindlustuslepingust, milles 

kindlustatud objektiks on kindlustatud isiku tsiviilvastutus kahju õigusvastase tekitamise eest kolmandale isikule 

(kahjustatud isik) seoses kindlustuslepingus märgitud toote või lõpetatud tegevuse puudusega. 

1.2. Käesolevad tingimused on kohaldatavad kohustuslikule vastutuskindlustuslepingule üksnes juhul, kui vastav 

kokkulepe on märgitud poliisile.  

2. KINDLUSTUSJUHTUM 

2.1. Kindlustusjuhtum on kindlustusperioodil üle antud toote või lõpetatud tegevuse puudusest kindlustusperioodil või 

kolm aastat peale kindlustusperioodi ootamatult ja ettenägematult toimunud õnnetusjuhtum, mis tekitas 

kahjustatud isikule isiku- või asjakahju ning mille kindlustatu peab hüvitama vastavalt seadusele. 

2.2. Kindlustuslepingu tingimused (kindlustussumma, omavastutus, tingimused) määratakse kindlustusperioodi järgi, 

millal toimus kahju põhjustanud toote väljastamine või tegevuse tulemuse üleandmine. 

3. NÕUETE ESITAMISE TÄHTAEG 

3.1. Hüvitatakse need kindlustusjuhtumist tingitud nõuded, millest BTA-d teavitatakse kindlustusperioodil, millal 

toimus kahju põhjustanud toote väljastamine või tegevuse tulemuse üleandmine või kolm aastat peale selle 

kindlustusperiood lõppu.  

3.2. Kindlustuslepingu sõlmimisel võib kokku leppida nõuetest teatamise laiendatud perioodi. Nõuetest teatamise 

laiendatud perioodi eesmärk on tagada kindlustatu kindlustuskaitse juhul, kui kahjustatud isik esitab nõude 

hiljem, kui kolm aastat peale kindlustusperioodi. 

3.3. Kindlustuslepingu sõlmimisel võib kokku leppida tagasiulatuva kindlustuskaitse. Tagasiulatuva kindlustuskaitse 

kokkuleppe eesmärk on tagada kindlustatu kindlustuskaitse kahju suhtes, mis tekitati kahjustatud isikule enne 

kindlustuslepingu sõlmimist ja millest kindlustusvõtja või kindlustatud isik ei olnud kindlustuslepingu sõlmimise 

ajal teadlik.  

3.4. Nõuetest teatamise laiendatud perioodi ja tagasiulatuva kindlustuskaitse kokkulepe märgitakse poliisile. 

4. VÄLISTUSED 

Kui kindlustuslepingus ei ole kokku lepitud teisiti, siis lisaks vastutuskindlustuse üldtingimustes toodud välistustele 

kohaldatakse järgnevaid välistusi: 

4.1. Poliisil märkimata toode või lõpetatud tegevus - BTA ei hüvita kahju, mis on seotud poliisil märkimata 

toote või lõpetamata tegevusega. 

4.2. Hooldusleping – BTA ei hüvita kahjusid, mis tulenevad kindlustatu tegevusetusest hoolduslepingu täitmisel (nt 

kindlustatu ei märka  hooldusvajadust). 

4.3. Erialased teenused – BTA ei hüvita erialase teenuse (nt geodeetilised tööd, projekteerimine, hindamine, 

nõustamine jms)  osutamisest tekkinud kahju. Samuti ei hüvitata kindlustatu poolt projekteeritud ja ehitatud 

ehitisele projekti veast tekkinud kahju. 

4.4. Puudusega toode või lõpetatud tegevus – BTA ei hüvita puudusega toote või tegevuse ümbertegemise, 

parandamise või asendamise kulutusi. Samuti ei hüvitata kahju, mis on tingitud toote väärtuse vähenemisest 

toote puudulikkuse tõttu (praaktoode). 

4.5. Toote tagasikutsumine - BTA ei hüvita puudusega toote turult tagasikutsumise kulu. 

4.6. Kindlustatu käes olev toode – BTA ei hüvita kahju, mis tekkis enne toote üleandmist või teenuse osutamise 

lõpetamist.  

4.7. Meditsiinitooted - BTA ei hüvita meditsiinitoote (ravim, rasestumisvastane vahend, hormonaalne preparaat, 

verepreparaat/-pank, implantaadid, elektroonilised või elektrilised meditsiiniseadmed, meditsiinigaasid) tõttu 

tekkinud kahju. 
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4.8. Geenid - BTA ei hüvita kahju seoses toote või tegevuse kahjuliku mõjuga geenidele 

4.9. Põllumajanduskemikaalid – BTA ei hüvita kahju seoses põllumajanduses kasutatavate kemikaalidega, 

fungitsiididega, insektsiididega, väetistega, umbrohu ja näriliste tõrje vahenditega, desinfitseerimistoodetega, 

hapetega). 

4.10. Kemikaalid - BTA ei hüvita kemikaalide ega naftakeemiatoodete, sealhulgas metüül-tertsiaarsete butüüleetrite 
tõttu tekkinud kahjusid. 

4.11. Muld – BTA ei hüvita mullast, turbast või muust kasvusubstraadist tingitud kahju. 

4.12. Loomasööt – BTA ei hüvita loomasöödast või söödalisandist tingitud kahju. 

4.13. Betoon – BTA ei hüvita kahju seoses kandvates konstruktsioonides kasutatava valmis tsemendiga, betooniga. 

4.14. Plastist toormaterjal – BTA ei hüvita kahju seoses plastist toormaterjaliga, -graanulitega. 

4.15. Realiseerimisaja ületanud toode – BTA ei hüvita turustamise ajaks realiseerimisaja ületanud tootest 

tingitud kahju. 

4.16. Alkohol ja tubakas - BTA ei hüvita alkoholi- või tubakatoote tõttu toodet tarbiva isiku tervisele tekkinud 

kahju. 

4.17. Maismaa-, vee- ja õhusõidukid ja nende varuosad -  BTA ei hüvita maismaa-, vee- ja õhusõidukite ja 

nende varuosadega seotud kahjusid.  

4.18. Kahju lõpptootele – BTA ei hüvita kahju, mille on põhjustanud kindlustatud isiku toodetud ja turustatud 

(pool)toode, komponent, koostisosa teisele tootele. 

4.19. Toote ebaõige kasutamine – BTA ei hüvita toote ebaõigest kasutamisest põhjustatud nõudeid, välja arvatud 

juhul, kui ebaõige kasutamine tulenes vajaliku kasutusjuhise puudumisest või veast kasutusjuhises. 

4.20. Toote juhiste järgimata jätmine – BTA ei hüvita kahju, mis tulenes tootja nõuete eiramisest, juhiste mitte 

lugemisest, ohutusnõuete täitma jätmisest. 

 

 


