KOHTUTÄITURITE AMETIALASE VASTUTUSKINDLUSTUSE TINGIMUSED
T800•2002

1. Kindlustusandja
Kindlustusandja on Eesti Vabariigis registreeritud ja tegevusloa alusel
tegutsev ERGO Insurance SE.

5.2.4. Esineb põhjuslik seos kindlustusvõtja teo ja tekkinud kahju
vahel;
5.2.5. Kindlustusvõtja on süüdi kahju tekkimises;
5.2.6. Nõue ja nõude aluseks olev kahju suurus on tõestatud.

2. Kindlustusvõtja

6. Kindlustusperiood

2.1.

6.1.

2.2.

Kindlustusvõtja on füüsiline isik (edaspidi – isik), kes sõlmib
kindlustusandjaga kindlustuslepingu ja kellel kindlustuslepingu
järgi lasub kindlustusmaksete tasumise kohustus.
Kindlustusleping laieneb kõigile kindlustusvõtja alluvuses
töölepingu alusel töötavatele isikutele oma tööülesannete täitmisel, sh
2.1.1. kohtutäituri büroo töötajad;
2.1.2. kohtutäituri asendaja, kui selleks ei ole teine kohtutäitur;
2.1.3. kohtutäituri kandidaat.

3. Kindlustusleping ja kindlustuspoliis
3.1.

3.2.

3.3.

Kindlustusleping on kindlustusandja ja kindlustusvõtja (edaspidi koos kindlustuslepingu pooled) vahel sõlmitud kirjalik
kokkulepe, mille kohaselt kindlustusvõtja kohustub tasuma
kindlustusandjale kindlustuslepingus määratud kindlustusmakse ning kindlustusandja kohustub kindlustusjuhtumi
saabumisel kindlustusvõtjale välja maksma kindlustushüvitise.
Kindlustuslepingu sõlmimist tõendab kindlustuspoliis. Kindlustuspoliisil on fikseeritud kindlustuslepingu lahutamatud osad:
3.2.1. käesolevad erialase tsiviilvastutuskindlustuse tingimused;
3.2.2. eritingimused (kui on lisatud);
3.2.3. kindlustuspakkumine;
3.2.4. tsiviilvastutuskindluse sooviavaldus;
3.2.5. muud lisad (kui on lisatud).
Lisaks punktis 3.2 toodule moodustavad kindlustuspoliisi lahutamatu osa kõik kindlustuslepinguga seotud dokumendid, mis
on allkirjastatud kindlustuslepingu poolte poolt.

4. Lisaleping
4.1.
4.2.
4.3.

Lisaleping on kindlustuslepingu poolte vahel sõlmitud kirjalik
kokkulepe kindlustuslepingu täiendamiseks, parandamiseks
või muutmiseks.
Lisaleping hakkab kehtima kokkulepitud ajal ja kehtib kuni
kindlustusperioodi lõpuni, kui ei ole kokkulepitud teisiti.
Lisalepingu eest arvestatakse vajaduse korral täiendav kindlustusmakse selle sõlmimise kuupäevast kindlustusperioodi
lõpuni jäänud ajavahemiku eest.

5. Kindlustusjuhtum
5.1.

5.2.

Kindlustusjuhtum on kolmandate isikute poolt kindlustusvõtja
vastu esitatud nõue kahju suhtes, mis on tekkinud kindlustusvõtja
ametialase tegevuse või tegevusetuse (edaspidi tegevus) tagajärjel ning vastab käesoleva punkti 5.2 nimetatud tingimustele.
Kindlustusjuhtumiga käesolevate tingimuste mõistes on tegemist ainult siis, kui samaaegselt esinevad järgmised tingimused:
5.2.1. Kahju on tekkinud kindlustusvõtja tegevusest kindlustuslepingus määratletud ametialase tegevuse raames;
5.2.2. Kahju põhjustanud sündmus peab olema toimunud
kindlustusperioodil või kindlustuslepingu tagasiulatuva
jõu perioodil;
5.2.3. Kindlustusvõtja on kindlustusandjale kolmandate
isikute poolt kindlustusvõtja vastu esitatud nõudest
teatanud kindlustusperioodi jooksul või nõuetest teatamise laiendatud perioodi jooksul;

Kehtivad alates

6.2.

Kindlustusperiood on ajavahemik, mis algab ja lõpeb kindlustuslepingus märgitud tähtajal ning tingimustel.
Kindlustuslepingu pooled võivad kindlustuslepingu sõlmimisel
lisaks kindlustusperioodile eraldi kokku leppida tagasiulatuva
jõu ja/või kindlustusjuhtumist teatamise laiendatud perioodi.

7. Mitmekordne kindlustus
7.1.
7.2.

7.3.

Mitmekordse kindlustuse puhul on kindlustusobjekt kindlustatud mitmekordselt või kattuvalt kindlustusandja või teiste
kindlustusseltside poolt.
Mitmekordse kindlustuse korral arvestab kindlustusandja kindlustushüvitiseks proportsionaalselt sama suure osa nõude
summast, kui suur on tema osa üksikute kindlustuslepingute
kindlustussummade kogusummast.
Mitmekordse kindlustuse kõrvaldamiseks võivad kindlustuslepingu pooled kindlustusperioodi jooksul nõuda kindlustuslepingu lõpetamist.

8. Kindlustuslepingu kehtivus
Kindlustusleping on kehtiv (territoriaalne ulatus ja jurisdiktsioon) Eesti
Vabariigis, kui ei ole kokkulepitud teisiti.

9. Hüvitamise piirmäär
9.1.
9.2.
9.3.

9.4.
9.5.

Kõikide nõuete hüvitamise piirmäär on rahasumma, mis on
kõigi väljamakstavate kindlustushüvitiste ja õiguskaitsekulude
ülempiiriks.
Üksiknõuete hüvitamise piirmäär on rahasumma, mis on väljamakstava kindlustushüvitise ja õiguskaitsekulude ülempiiriks
ühest sündmusest tulenevate kindlustusjuhtumite suhtes.
Juhul, kui ei ole kokku lepitud teisiti, on tagasiulatuva jõu
perioodi jooksul toimunud sündmusest tulenevate nõuete
suhtes hüvitise piirmääraks sündmuse toimumise ajal kehtinud
kindlustuslepingu hüvitamise ülempiir, kuid mitte rohkem kui
kehtiva kindlustuslepingu nõuete hüvitamise piirmäär.
Hüvitamise piirmäärad fikseeritakse kindlustuslepingus.
Hüvitamise piirmäär väheneb varem samal kindlustusperioodil
väljamakstud kindlustushüvitise ja/või hüvitatud õiguskaitse
kulutuste summade võrra.
9.5.1. Hüvitamise piirmäära taastamiseks on võimalik sõlmida lisaleping.

10. Omavastutus
10.1. Omavastutus on kindlustuslepingus fikseeritud summa, mis
kindlustusjuhtumi saabumisel jääb kindlustusvõtja enda kanda.
10.2. Ühest sündmusest tulenevate kindlustusjuhtumite suhtes
arvestatakse omavastutust vaid esimese väljamakstava kindlustushüvitise ja/või õiguskaitsekulude korral.

11. Õiguskaitsekulud
11.1. Õiguskaitsekulud käesolevate tingimuste mõistes on õigusabile, ekspertiisile ja kohtupidamisele kulutatud summa.
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11.2. Õiguskaitsekulud hüvitatakse kindlustusandja poolt juhul, kui
see on vajalik kindlustusvõtja tsiviilvastutuse puudumise tõendamiseks.
11.3. Hüvitamisele kuuluvad ainult eelnevalt Kindlustusandjaga
kooskõlastatud õiguskaitsekulud.

12. Kindlustuslepingu sõlmimine
12.1. Kindlustusleping sõlmitakse sooviavalduse alusel. Kindlustusandjal on õigus küsida kindlustusvõtjalt täiendavat asjakohast
informatsiooni.
12.2. Kindlustusvõtja poolt esitatud informatsioon peab olema tõene
ja täielik.
12.3. Kindlustusandja kohustub hoidma saladuses talle teatavaks
saanud andmeid kindlustusvõtja varalise seisundi ja ärilise
tegevuse kohta;
12.4. Vastutuskindlustuse sooviavaldus, kindlustuspakkumine ja
kindlustuspoliis kinnitatakse kindlustuslepingu poolte allkirjadega ja märgitakse juurde vormistamise kuupäev.
12.5. Kindlustusleping loetakse sõlmituks kindlustusmakse tasumisele järgnevast kalendripäevast, kui ole kokkulepitud teisiti.

13. Kindlustusmakse
13.1. Kindlustusmakse on kindlustusperioodi eest arvestatav rahaline makse.
13.2. Vastavalt kokkuleppele võivad kindlustuslepingu pooled jagada
kindlustusmakse järgmakseteks.
13.3. Kindlustusmakse tuleb tasuda kokkulepitud tähtajaks.

14. Välistused

14.10.1. mis kuuluvad või kuuluksid hüvitamisele vastavalt
Liikluskindlustusseadusele või muu kindlustuslepingu
(CMR, CAR, TIR, Marine) korras;
14.10.2. mis on põhjustatud kindlustusvõtja pankrotist või maksevõimetusest;
14.10.3. mis on põhjustatud kindlustusvõtja poolsest laimust;
14.10.4. mis tuleneb välisriikide õiguse ekslikust tõlgendamisest, kohaldamisest või eiramisest;
14.10.5. mis on tingitud kindlustusvõtja tegevusest valituna
avalik-õigusliku juriidilise isiku koosseisu, s.h valitsusasutusse, v.a juhul, kui kindlustusvõtja on otseselt
töövõtja ning osutab ametialast teenust sellele avalikõiguslikule juriidilisele isikule;
14.10.6. mis on põhjustatud kindlustusvõtja poolsest ametialase teenuse osutamisest vahetult oma abikaasale
või teistele kindlustusvõtja perekonna liikmetele;
14.10.7. mis on põhjustatud kahjust, mis kuuluvad hüvitamisele
pensioni- või muu sotsiaalkindlustuse korras;
14.10.8. mis on põhjustatud vääramatust jõust;
14.10.9. mis tulenevad otseselt või kaudselt riist- ja/või tarkvarast ja/või protsessoritest.
14.11. Lisaks eespool toodule ei ole kindlustusandjal hüvitamise
kohustust järgmistel juhtudel:
14.11.1. kindlustusvõtja ei ole õigeaegselt tasunud kindlustusmakset või selle järgmakset;
14.11.2. punkti 16.1 p 2 kokkulepitud tähtaja ja kohustuste eiramise korral kindlustusvõtja poolt;
14.11.3. kindlustusvõtja ei ole täitnud punkt 12.2, punkt 16.1 p
1,2 tulenevaid kohustusi;
14.11.4. nõue ei vasta punkti 5.2 toodud tingimustele.

15. Kindlustushüvitis
5.1.

Kindlustuslepingu alusel ei hüvitata:
14.1. nõudeid, mis põhinevad kaudsel kahjul ja/või saamata jäänud
tulul, va kannatanu majandus- või kutsetegevusega seotud
püsikulud ärikatkestuse ajal ning ärikatkestuse tulemusel
saamata jäänud tulu poliisil fikseeritud suuruses.
14.2. nõudeid, mis põhinevad kahju põhjustanud sündmustel, millest
kindlustusvõtja oli teadlik enne kindlustuslepingu sõlmimist ja
millest ta ei olnud kindlustusandjale enne kindlustuslepingu
sõlmimist teatanud;
14.3. nõudeid, mis on põhjustatud sõjast, välisvaenlase aktist, revolutsioonist, streigist, rahvarahutustest; sõjaseisukorrast, konfiskeerimisest, natsionaliseerimisest, kuritegevusest, terrorismist.
14.4. nõudeid, mis on otseselt põhjustatud kindlustusvõtja tahtlusest,
ebaaususest, tahtlikust kuriteo toimepanemisest ning alkoholi-,
narkootilises, toksilises või muus joobeseisundis sooritatud
tegevusest;
14.5. nõudeid, mis ei tulene kindlustusvõtja/kindlustatud isiku kindlustatud tegevusalast, s h lepinguga võetud täiendavad kohustused (k.a kirjalikud ja muul viisil antud garantiid, viivised jms);
14.6. ühe ja sama kindlustuslepinguga kaetud isikute omavahelisi
nõudeid.
14.7. nõudeid mistahes isiku poolt või vastu:
14.7.1. mida/keda kindlustusvõtja otseselt või kaudselt omab,
juhib;
14.7.2. millele/kellele kindlustusvõtja on osanik või aktsionär;
14.8. nõudeid kahjude suhtes, mis on tekkinud kindlustusvõtja
halduses, valduses, hoiul jms olevale varale, dokumentidele
või mistahes muudele (s.h arvutustehnikal baseeruvatele) inf
okandjatele;
14.9. nõudeid, mis on otseselt või kaudselt põhjustatud:
14.9.1. mistahes radioaktiivse aine kiirguslikust, toksilisest või
plahvatusohtlikust omadusest;
14.9.2. mistahes saastamisest või reostamisest;
14.9.3. kindlustusvõtjale või nõude esitajale mõistetud seadusjärgsetest trahvidest ja muudest tekkinud kahjule
lisanduvatest karistustest;
14.9.4. asbestitolmust, dietüülstibesteroolist (DES), dioksiinist
või omandatud immuunsuspuudulikkuse sündroomist
(AIDS), infektsioonist ja ravimitest;
14.9.5. keemilistest või bioloogilistest ainetest, mida ei kasutata rahumeelsetel eesmärkidel.
14.10. Ei hüvitata nõudeid:
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5.2.

Kindlustushüvitis on rahasumma, mis makstakse välja kindlustusvõtjale kindlustusjuhtumi hüvitamiseks.
Kindlustushüvitisest lahutatakse kindlustuslepingu järgi tasumata kindlustusmaksed ja omavastutus.

16. Nõuete käsitlemine
16.1. Kindlustusvõtja on kohustatud:
16.1.1. informeerima kindlustusandjat asjaoludest, mis võivad
kujuneda nõudeks tema vastu. Vastavatest asjaoludest tuleb kindlustusandjat informeerida kümne päeva
jooksul alates hetkest, mil kindlustusvõtja sai teada
(või oleks pidanud teada saama) nimetatud asjaoludest. Vastasel juhul on kindlustusandjal õigus hüvitada
eelnevast tekkinud nõuded vaid osaliselt või hüvitamisest keelduda.
16.1.2. viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kümne päeva jooksul alates hetkest, mil ta sai teada (või oleks pidanud
teada saama) tema vastu esitatud nõudest, teavitama
sellest ka kindlustusandjat.
16.1.3. Koos teatega kindlustusandjale esitama ka kõik dokumendid, mis kinnitavad teates esitatud nõuet (andmed
võimalike tunnistajate ja kolmandate isikute kohta),
teade nõude (vaidluse) kohtuliku lahendamise soovi
ja rakendatavate abinõude kohta (tõendusmaterjalide
esitamise kohustus on kindlustusvõtjal).
16.2. Kindlustusandja on kohustatud:
16.2.1. Registreerima teate kindlustusvõtja vastu esitatud
nõude kohta;
16.2.2. Tutvustama kindlustusvõtjale kindlustusjuhtumi lahendamise ja nõude hüvitamise korda;
16.2.3. Esitama kindlustusvõtjale tekkinud nõude tekkepõhjuste ja suuruse kindlakstegemiseks vajaminevate
dokumentide nimekirja;
16.2.4. selgitama koos kindlustusvõtjaga, kas nõue kindlusvõtja vastu on põhjendatud ja vastab tõele;
16.2.5. pidama läbirääkimisi kindlustusvõtjaga, et selgitada
kõiki nõudega seotud asjaolusid;
16.2.6. hüvitama vastavalt punkt 9 ja punkt 11 õiguskaitsekulud.
16.2.7. maksma vastavalt käesolevatele tingimustele kindlustusjuhtumi korral välja kindlustushüvitise.
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17. Kindlustushüvitise väljamaksmine
17.1. Kindlustushüvitis makstakse välja kahe nädala jooksul pärast
nõude tõestatuks lugemist kindlustusandja poolt või peale
vastavasisulist jõustunud kohtuotsust.
17.2. Kui kindlustusvõtja vastu esitatud nõudest on mingi osa tõestamata, siis hüvitab kindlustusandja vaid selle osa, mille suhtes
kindlustusvõtja tsiviilvastutus on tõendatud.
17.3. Kui kindlustusvõtja on jõudnud kokkuleppele nõude esitajaga
või juba hüvitanud osa või kogu nõudest, siis ei loe kindlustusandja seda endale siduvaks, kui tegelik nõude suurus pole
tõestatud ja/või kindlustusvõtja hüvitamiskohustus on vaieldav.
17.4. Juhul, kui kindlustusvõtja on eelnevalt hüvitanud seadusandlikus või lepingulise kohustise korras osa või kogu nõude,
hüvitab kindlustusandja nõude juhul, kui selle saab kvalifitseerida kindlustusjuhtumina ja nõude suurus leiab kahjukäsitluse
menetluses tõendamist.
17.5. Juhul, kui tegu on kindlustusvõtja osa- või solidaarvastutusega,
siis hüvitab kindlustusandja vaid selle osa kohustisest, mille
osas kindlustusvõtja on käesolevate tsiviilvastutuskindlustuse
tingimuste järgi vastutav.

18.2. Kindlustusleping lõpeb kindlustuslepingu poolte poolt kokkulepitud tähtajal, seaduses ettenähtud alustel või ühe lepingu
poole algatusel, kui:
18.2.1. kindlustusvõtja on kindlustusandjale sellest kirjalikult
üks kuu ette teatanud;
18.2.2. kindlustusandja on kindlustusvõtjale sellest kirjalikult
üks kuu ette teatanud;
18.3. Kindlustusandjal on õigus kindlustusleping ühepoolselt lõpetada, sellest kindlustusvõtjale kümme päeva ette teatades, kui:
18.3.1. selgub, et kindlustusvõtja on lepingu sõlmimisel esitanud valeandmeid või esitatud andmed pole olnud
täielikud;
18.3.2. kindlustuslepingu sõlmimisel kindlustusvõtja poolt esitatud andmed on oluliselt muutunud ja kindlustusvõtja
pole sellest koheselt teatanud.
18.3.3. esineb punktis 7.3 toodud alus;
18.4. Kindlustuslepingu lõpetamisel punkt 18.2.2 nimetatud alusel
maksab kindlustusandja kindlustusvõtjale tagasi kindlustusmaksed lepingu järelejäänud perioodi täiskuude eest.
18.4.1. Ülejäänud juhtudel kindlustusmakset ei tagastata.

19. Vaidluste lahendamine
18. Kindlustuslepingu lõppemine ja lõpetamine
18.1. Kindlustusleping lõpeb:
18.1.1. Kindlustusperioodi või kindlustusjuhtumist teatamise
laiendatud perioodi möödumisega;
18.1.2. Kui kindlustushüvitise suurus on võrdne nõuete hüvitamise piirmääraga, millest on maha arvatud kindlustusvõtja omavastutus;
18.1.3. Füüsilisest isikust kindlustusvõtja surmaga;
18.1.4. Füüsilisest isikust kindlustusvõtja pankroti väljakuulutamise või muul viisil tegevuse lõpetamisega. Kindlustusandja teatab kindlustusvõtjale kindlustuslepingu
ülesütlemisest üks kuu ette.
18.1.5. Kui kindlustusmakse või selle osamakse ei ole tasutud
neljateistkümne päeva jooksul alates kindlustuslepingus või arvel/teatel näidatud tähtajast.
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19.1. Kindlustuslepingus kokku leppimata asjaolude suhtes juhindutakse kehtivast Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
19.2. Kindlustuslepingu poolte vahelised vaidlused lahendatakse
läbirääkimiste teel, kokkulepet saavutamata aga Eesti Vabariigi
seadusandluses ettenähtud korras.
19.3. Kindlustusvõtjal ei ole õigust loovutada nõudeõigust kolmandatele isikutele ilma kindlustusandja nõusolekuta.

20. Dokumentide vorm
Kõik avaldused teated, taotlused, seletused jms peavad olema
esitatud teisele kindlustuslepingu poolele kirjalikult.
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