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Käesolevad kindlustustingimusi kohaldatakse Compensa 

Vienna Insurance Group, ADB Eesti filiaali (edaspidi: 

Compensa) ja kindlustusvõtja vahel sõlmitud ettevõtte 

varakindlustuse kindlustuslepingute suhtes, milles on 

valitud eraldi kokkuleppel (sätestatud eraldi 

kindlustuspoliisil) seadmerikke kindlustuskaitse. Käes-

olevates kindlustustingimustes reguleerimata küsimustes 

juhindutakse Compensa ettevõtte varakindlustuse 

tingimustest, võlaõigusseadusest ja muudest õigus-

aktidest. 

1. KINDLUSTATUD ESE 

 
1.1. Kindlustatud ese võib olla kindlustuslepingus märgitud 

statsionaarne, mobiilne või portatiivne: 
 

1.1.1. elektrooniline seade, sh kontori- ja arvutitehnika, 
maamõõdu-, audio-video-, foto, heli- ja ülekande-
tehnika, andmetöötlus, salvestus- ja edastusseadmed, 
meditsiini- ja laboritehnika, navigatsiooni-, signaali-
satsiooni- ja valgustusseadmed, mõõte- ja kontroll-
seadmed, telefonisüsteem jms;  

1.1.2. elektroonilises seadmes kasutatav tarkvaraprogramm 
või operatsioonisüsteem ning väline andmekandja;  

1.1.3. kindlustatud eseme häireteta töö tagamiseks 
kasutatav abiseade, sh ventilatsiooniseade, 
konditsioneer, varuenergiaallikad, UPS; 

1.1.4. tööstus- ja tootmisseade, sh energia- ja soojatootmis- 
ning muundamisseadmed, transpordi- ja 
tõstesüsteemid, mahutid, kompressorid, pumbad, 
muud erinevate tööstus- ja tootmisharude masinad ja 
seadmed; 

1.1.5. arvutitehnika ja -programmid, mis on 
tootmisprotsessi ja/või selles kasutatava seadme või 
tootmisliini lahutamatuks osaks. 

 
1.2. Kindlustatav ese peab olema tehniliselt korras, täielikult 

paigaldatud ja kokkupandud vastavalt valmistajapoolsetele 
ettekirjutustele, läbinud edukalt proovikäitamise ning 
valmis ekspluatatsiooniks.  
 

1.3. Kindlustatud eset elektrienergiaga varustav 
elektrijuhtmestik peab olema paigaldatud ja selle 
korrasolek peab vastama elektriohutuse nõuetele ning 
olema varustatud välgukaitsesüsteemide või 
liigpingepiirikutega. 
 

1.4. Kindlustatud ese ei ole: 

 
1.4.1. ehitusmasin, töömasin, raudteeveerem; 
1.4.2. ülekande- või jaotusliin ning nende mastid;  
1.4.3. mobiiltelefon, tahvelarvuti ja meediamängija - nt 

iPhone, iPad, iPod vms; 
1.4.4. ettevõtte varakindlustuse tingimuste kohaselt hoone 

osadena käsitletavad hoonesisesed elektri-, gaasi-, 
kütte-, veevarustus-, kanalisatsiooni-, ventilatsiooni-, 
jahutus- ja tulekustutussüsteemid, side- ja 
signalisatsioonisüsteemid, liftid ja eskalaatorid ning 
muud hoone funktsiooni täiendavad ning hoone 
lahutamatuks osaks olevad statsionaarselt paigaldatud 
ehitustarindid; 

1.4.5. elektroonilised seadmed, mille vanus ületab poliisi 
väljastamise hetkel 10 aastat; 

1.4.6. tööstus- ja tootmisseadmed, mille vanus ületab poliisi 
väljastamise hetkel 15 aastat. 

2. KINDLUSTUSJUHTUM 

 
2.1. Kindlustusjuhtum on kindlustuskaitse kehtivuse ajal 

kindlustuskohas toimuv kindlustusvõtja ja kindlustatud 
isiku suhtes kindlustuslepingus näidatud ootamatu ja 
ettenägematu sündmus, mille käigus kindlustatud ese 
kahjustub või hävib. Kindlustusjuhtumi toimumise korral 
tekib kindlustusandjal kahju hüvitamise kohustus. 
 

2.2. Seadmerikkekindlustuse puhul hüvitatakse kindlustatud 
esemele tekkinud kahju, mille põhjuseks võib olla: 

 
2.2.1. kindlustatud eseme sisemine elektriline või 

mehaaniline rike; 
2.2.2. lühis, üle- või alapinge, induktsioon, pikselöögi siirde-

protsessist tingitud elektromagnetiline võnkumine või 
muud elektrilised põhjused; 

2.2.3. kontroll-, kaitse- või mõõteseadme rike; 
2.2.4. operaatori ebapiisav kutseoskus või ettevaatamatus 

kindlustatud eseme käsitsemisel; 
2.2.5. kindlustatud eseme ebakvaliteetne valmistusmaterjal, 

tehnoloogiline viga või kindlustatud eseme 
installeerimise või paigaldamise viga (v.a kahju, mille 
peab hüvitama seadme tootja, edasimüüja, importija, 
paigaldaja või hooldusfirma kehtiva garantii alusel); 

2.2.6. lekkiv vedelik või gaas ning sellest tingitud niiskus ja 
korrodeerumine; 

2.2.7. purunemine tsentrifugaaljõu mõjul, vee või muu 
vedeliku puudumine kateldes ja surveseadmetes, 
võõrkehade sattumine kindlustatud esemesse; 

2.2.8. ülerõhk; 
2.2.9. muu ootamatu ja ettenägematu sündmus, mis ei ole 

käesolevate kindlustustingimuste ja ettevõtte 
varakindlustuse tingimuste alusel välistatud. 

 
2.3. Seadmerikkekindlustuse puhul ei hüvitata: 

 
2.3.1. ettevõtte varakindlustuse tingimustes välistatud kahju 

ega kulusid; 
2.3.2. kahju, mille põhjuseks on vigane või rikutud 

tarkvaraprogramm, operatsioonisüsteem või selle 
töö, programmeerimisviga, andmete ja/või tarkvara 
kahjustumine, muutmine, kustutamine või 
kaotsiminek, sh magnetvälja mõjul või tahtmatult, 
arvutiviirus; 

2.3.3. kahju, mille põhjuseks on kindlustatud eseme töö 
funktsionaalsed häired 
(telekommunikatsiooniteenuste, internetiteenuste 
või internetiga seotud teenuste mittetoimimine, 
satelliitühenduse puudumine, andmete ja/või tarkvara 
mitteühilduvus, muud kindlustatud eseme 
taaskäivitamist vajavad põhjused vms), v.a juhul, kui 
need on tekkinud kindlustusjuhtumi tagajärjel; 

2.3.4. kahju, mille põhjuseks on kindlustusvõtjale 
kindlustuslepingu sõlmimisel teadaolnud kindlustatud 
eseme defekt, sisemine viga või varjatud puudus; 
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2.3.5. kahju, mille põhjuseks on kindlustatud eseme väline 
esteetiline pisiviga (kriimustus, mõlk, täke vms), mis ei 
mõjuta tema tööd; 

2.3.6. kahju, mille põhjuseks on kindlustatud eseme (sh 
välise andmekandja) igapäevasest käitamisest ja 
kasutamisest või mittekasutamisest tingitud kulum – 
füüsiline kulumine ja vananemine, korrosioon, 
kavitatsioon, katlakivi teke, tavapärastest 
ilmastikutingimustest tulenev kulumine ja 
kahjustumine vms; 

2.3.7. kulusid kindlustatud eseme tavapäraseks hoolduseks, 
seadistamiseks ja tehniliseks kontrolliks, samuti 
eelnimetatud toimingute käigus väljavahetatavate või 
remonditavate seadmeosade, detailide või 
andmekandjate maksumust; 

2.3.8. kindlustatud eseme lühikese kasutuseaga, kõrge 
amortisatsiooninormiga või sagedast väljavahetamist 
vajava kuluosa (nt lamp, pirn, klapp, ventiil, tihend, 
lint, kaitsmed, rihm, tross, köis, toru, kett, filter, nuga, 
puuri-, lõike- või saetera, rehv, sisekumm, kangas, 
sõel vms) või tööks vajaliku materjali või vedeliku (nt 
õli, kütus, määrdeaine, jahutusvedelik vms) 
kahjustumise või hävimisega seotud kulu, v.a juhul, kui 
see on tekkinud kindlustusjuhtumi tagajärjel; 

2.3.9. kahju, mille põhjuseks on korraline ja/või etteteatatud 
katkestus või häire vee-, gaasi-, auru-, 
elektrivarustuses ja/või muu energiaallika töös; 

2.3.10. kahju, mis on tekkinud kindlustatud eseme testimisel 
või proovikäitamisel;  

2.3.11. kahju, mille põhjuseks on kindlustatud eseme 
ekspluatatsiooninõuete rikkumine (nt töötamine 
ettenähtust suurematel koormustel, kasutamine 
mitteettenähtud tingimustes või otstarbel vms);  

2.3.12. kahju, mis on tekkinud kindlustatud eseme 
kadumisest muudel põhjustel kui murdvargus või 
röövimine; 

2.3.13. kahju, mille eest vastutab kolmas isik lepingu või 
seaduse alusel või mis kuulub hüvitamisele 
kindlustatud esemele antud garantii või mõne teise 
kindlustuslepingu alusel; 

2.3.14. kindlustusvõtja lepinguliste kohustuste täitmata 
jätmisest või nõuetele mittevastavast täitmisest 
tulenevaid nõudeid, trahve, viiviseid vm sanktsioone, 
samuti saamata jäänud tulu. 

3. MOBIILSETE JA PORTATIIVSETE KINDLUSTA-

TUD ESEMETE PUHUL KEHTIVAD ERI-

TINGIMUSED 

Mobiilsete ja portatiivsete kindlustatud esemete puhul kehtivad 
järgmised eritingimused. 

 
3.1. Kindlustuskohaks loetakse Euroopa Liidu liikmesriikide, 

Norra Kuningriigi ja Šveitsi Konföderatsiooni 
territoorium. 
 

3.2. Kindlustusjuhtumiks loetakse ka eseme kahjustumine või 
hävimine, mis on põhjustatud seda vedava maismaa- või 
raudteesõiduki sattumisest liiklusõnnetusse.  
 

3.3. Väljaspool varakindlustuslepingus kindlaksmääratud 
kindlustuskohta hüvitatakse kindlustatud eseme 

murdvargusest tingitud kahju vaid juhul, kui on täidetud 
vähemalt üks alljärgnevatest tingimustest: 

 
 

3.3.1. kindlustatud eseme hoiukohas on töökorras ja 
sisselülitatud automaatne valvesignalisatsioon, mille 
väljundiks on turvaettevõte (vms pidevalt valvatav 
koht); 

3.3.2. kindlustatud eseme hoiukohas on korraldatud 
füüsiline valve, kusjuures valvuri kohuseid täitva 
isikuga on sõlmitud kehtiv leping, milles on fikseeritud 
kindlustatud eseme valvamiskohustused ning 
tegutsemisjuhised kahjujuhtumi korral; 

3.3.3. kindlustatud eseme või esemete grupi, mille 
kindlustussumma kokku ei ületa 3 000 eurot, 
hoiustamisel majutusasutuses (nt hotellis vms) on 
hoiukohaks oleva ruumi (nt hotellitoa vms) kõik 
uksed, aknad, luugid ja muud avad suletud ja 
lukustatud selliselt, et ilma vara asukohta pääsemist 
takistava tõkke või lukustuse lõhkumiseta või 
eemaldamiseta ei ole võimalik kindlustuskohta 
siseneda.  

 
3.4. Kindlustusjuhtumiks ei loeta mistahes kahju, mis 

tekib: 

 
3.4.1. kindlustatud eseme kasutamisel või vedamisel õhu- 

või veesõidukil;  
3.4.2. kindlustatud eseme kasutamisel maa-alustel töödel; 
3.4.3. kindlustatud eseme murdvargusest seda vedanud 

sõidukist või mistahes muust vargusest, mis ei ole 
hüvitatav käesolevate tingimuste punkti 3.3. alusel. 

4. VASTUOLUD 

Kui kindlustuslepingu dokumentides leidub vastuolusid, 
lähtutakse tõlgendamisel järgmiste dokumentide tähtsuse 
järjekorrast, kus eelnev dokument on järgneva ees ülimuslik: 
eritingimused – kindlustuspoliis – lisatingimused – ettevõtte 
varakindlustuse tingimused. 
 

 


