TOOTJA VASTUTUSKINDLUSTUSE TINGIMUSED 01.01.2017

Käesolevad
kindlustustingimused
sätestavad
kindlustusvõtja ja kindlustusandja vahel sõlmitud tootja
vastutuskindlustuse lepingus märgitud kaitse ulatuse ja
tingimused.
Kindlustuslepingus
reguleerimata
küsimustes juhindutakse võlaõigusseadusest ja muudest
õigusaktidest.
1.

KINDLUSTUSTINGIMUSED

4.

1.1. Käesolevaid kindlustustingimused on kindlustuslepingu
osaks ja tootjavastutuse kindlustuskaitse on kindlustuslepinguga kaetud vaid siis kui see on kindlustuspoliisil
märgitud.
1.2. Käesolevaid kindlustustingimusi kohaldatakse ainult koos
Compensa Vienna Insurance Group, ADB Eesti filiaali
„Tegevuse vastutuskindlustuse tingimustega 01.01.2017“.
1.3. Käesolevates tingimustes sätestamata küsimustes
kohaldatakse „Tegevuse vastutuskindlustuse tingimusi
01.01.2017“.
1.4. Vastuolu korral käesolevate tingimuste ja „Tegevuse
vastutuskindlustuse tingimuste 01.01.2017“ vahel
loetakse käesolevaid tingimusi eritingimuseks ja
kohaldamisele kuuluvad ainult käesolevad tingimused.
2.

KINDLUSTATUD ESE

Kindlustatud esemeks on kindlustatud isiku kui tootja
tsiviilvastutus, mis tuleneb õigusvastasest kahju tekitamisest
kolmandale isikule (kahjustatud isik).
3.

3.4. Kõik ühest ja samast asjaolust või sündmusest
tulenevad
nõuded
loetakse
üheks
kindlustusjuhtumiks.
Ühest
kindlustusjuhtumist
tulenevate nõuete suhtes kehtib üks hüvitise ülempiir
ja üks omavastutus. Kindlustusjuhtumi tekkimise ajaks
loetakse esimese kahju toimumise aeg.
VÄLISTUSED

Lisaks „Tegevuse vastutuskindlustuse tingimustes
01.01.2017“ nimetatud välistustele (va p 4.7) ei hüvita
Compensa järgmisi nõudeid või kahju:
4.1. kahju, mis on tekitatud kindlustusvõtja üldise
majandustegevusega (va tootjavastutus);
4.2. kahju tuleneb toote puudusest, millest kindlustusvõtja
ja/või kindlustatud isik oli teadlik või pidi olema teadlik
enne kindlustuslepingu sõlmimist;
4.3. kahju, mis tekitatakse enne puudusega toote turule
laskmist (näiteks kahju mis tekib toote katsetuste või
proovide käigus);
4.4. kahju, mis tekib puudusega tootele, samuti kahju, mis
tekib tootele endale toote väärtuse vähenemisest või
hävimisest toote puuduse tõttu (praaktoode);
4.5. kahju seoses puudusega toote hinna muutmise,
saboteerimise, turult tagasi kutsumise või müügilt
eemaldamisega;

KINDLUSTUSJUHTUM

3.1. Kindlustusjuhtum on ootamatu ja ettenägematu
õigusevastane kahju tekitamine kolmandale isikule, mis on
põhjuslikus seoses kindlustatud isiku kui tootja poolt
toodetud, müüdud või vahendatud toote puudusega, mille
tagajärjel on tootjal tekkinud seadusjärgne kahju
hüvitamise kohustus (tsiviilvastutus) ja milline
sündmus/kahju pole välistatud tegevuse vastutuskindlustuse tingimuste punktis 4 ja/või käesolevate
tingimuste punktis 4.

4.7. kahju ja nõudeid seoses toote realieerimistähtaja
ületamisega;
4.8. kahju, mis on tekkinud lõpptootele või lõpptoote
osadele kindlustatud isiku toodetud või tarnitud
komponentidest;
4.9. kahju seoses toote ebaõigest või oskamatust
kasutamisest või tootja juhiste mittekasutamisest;

3.2. Kindlustatud isik loetakse tootjaks, kui ta:
3.2.1 on valmistanud valmistoote, tooraine või toote osa;
3.2.2 avaldab end tootel tootjana, näitab tootel enda
nime, kaubamärgi või muu eraldustähise;
3.2.3 on toonud toote oma majandustegevuses müügi,
üürimise, liisimise või muul viisil turustamise
eesmärgil Eestisse või Euroopa Liidu liikmesriiki.
3.2

Tooteks loetakse kindlustatud isiku poolt tema
majandustegevuses toodetud, müüdud või vahendatud
vallasasi, isegi kui see on osaks teisest vallasasjast või on
saanud kinnisasja osaks.

3.3.

Toode on puudusega, kui see ei ole ohutu määral, mida
isik on õigustatud ootama.
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4.6. kahju seoses puudusega toote parandamise, väärtuse
hüvitamise, puuduse kõrvaldamise ja asendamisega;

4.10. kahju seoses lubatud mõju puudumisest;
4.11. kahju, mis tuleneb toote kahjulikust mõjust geenidele;
4.12. kahju seoses riistvara või tarkvara puudustega;
4.13. kahju, kui toode on üle antud mõnes muus kui
kindlustuslepingus märgitud kindlustuse kehtivuspiirkonnas/kindlustuskohas;
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4.14.

nõudeid, mille aluseks olev sündmus toimus mõnes
muus, kui kindlustuslepingus märgitud kindlustuse
kehtivuspiirkonnas/kindlustuskohas;

4.15.

nõuded, mis on esitatud kindlustusvõtja või kindlustatud
isiku ema-, tütar- või sidusettevõtte poolt;

4.16.

nõudeid, mis on esitatud mõne muu, kui
kindlustuslepingus
märgitud
kindlustuse
kehtivuspiirkonna/kindlustuskoha õiguse alusel;

4.17.

nõudeid, mida lahendatakse mõnes
kindlustuslepingus
märgitud
kehtivuspiirkonna/kindlustuskoha kohtus;

kindlustuslepingule täitmise kohustus. Kui kindlustuslepingus ei ole kindlustuskohta märgitud, on kindlustuskohaks Eesti Vabariik.
5.3.

Kindlustuskaitse laieneb nõuetele, mis esitatakse
kindlustatud isiku vastu kahe aasta jooksul pärast
kindlustusperioodi lõppemist, kuid mille aluseks olnud
sündmus toimus kindlustusperioodi jooksul.

muus, kui
kindlustuse

kahju, mis on seotud järgmiste toodetega või mille osaks
on kindlustatud isiku valmistatud toode:
4.18.

autotööstuse, lennunduse, laevanduse, allvee või
kosmosetehnikaga seotud nõuded;

4.19.

raudtee osade ja infrastruktuuriga seotud nõuded;

4.20.

plahvatusohtlike ainetega (sh ilutulestik, rõhu all olevad
gaasid, laskemoon) seotud nõuded;

4.21.

meditsiinitoodetega (sh verepank, elektroonilised
raviaparaadid, meditsiiniseadmed ja implantaadid,
ravimid,
vaktsiinid,
hormoontooted,
rasestusmisvastased
vahendid,
ortopeedilised
abivahendid) seotud nõuded;

4.22.

alkoholi ja tubakatoodetega seotud nõuded;

4.23.

kemikaalidega (sh värvid, kosmeetika, ilutooted,
põllumajanduses kasutatavad kemikaalid) seotud
nõuded;

4.24.

loomatoit;

4.25.

elekter ja elektrooniliste kontrollseadmetega seotud
nõuded;

4.26.

ehituskonstruktsioonides kasutatavate toormaterjalidega (tsement, betoon, bituumen jt) seotud nõuded.

5.

KINDLUSTUSKAITSE KEHTIVUSE PERIOOD,
KOHT JA ULATUS

5.1.

Kindlustusperiood on kindlustuslepingus kokku lepitud
ajavahemik.

5.2.

Kindlustuskohaks on kindlustuslepingus kokku lepitud
territoorium või piirkond, kus kindlustusjuhtumi
toimumise korral lasub kindlustusandjal vastavalt
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