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1. Üldsätted
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

1.5.

Kindlustusandja on ERGO Insurance SE (edaspidi “ERGO”).
Kindlustusvõtjaks võib olla isik, kes kasutab laeva oma nimel,
sõltumata sellest, kas laev kuulub temale või ta kasutab seda
muul seaduslikul alusel.
Kõik kohustused, mis antud tingimustes kehtivad kindlustusvõtja suhtes, kehtivad ka tema esindaja, kindlustatu ja soodustatud isiku suhtes.
Juhul, kui laev on koormatud laevahüpoteegiga ja soodustatud
isikuks on hüpoteegipidaja, kohaldatakse hüpoteegipidaja
suhtes käesolevatest tingimustest erinevalt Laevaasjaõigusseaduse vastavaid sätteid.
Mõlemad kindlustuslepingu pooled on kohustatud hoidma
kindlustuslepingu sõlmimisega seotud ärisaladusi.

4.2.

4.3.

5. Kindlustusmakse
5.1.
5.2.
5.3.

2. Kindlustusobjekt
2.1.

2.2.

2.3.

Kindlustusobjektiks (edaspidi “laev”) võib olla liikur- või teisaldatav ujuvseade, mida kasutatakse:
2.1.1. lasti-, reisijate-, pagasi- ja postiveoks, kalapüügiks või
muuks meretöönduseks, maapõuevarade kaevandamiseks ning
uurimiseks, merehädas olevate inimeste ja laevade päästmiseks,
teiste laevade ja
muude ujuvseamete pukseerimiseks, hüdrotehnilisteks
töödeks, või merre uppunud vara ülestõs tmiseks;
2.1.2. eriteenistuseks (töönduse kaitseks, sanitaar- ja karantiiniteenistuseks, merekaitseks reostuse vastu jne.);
2.1.3. teaduslikeks, õppe- ja kultuurialasteks eesmärkideks;
2.1.4. spordi otstarbeks;
2.1.5. muudeks eesmärkideks.
Laeva all mõistetakse tervikut, mis koosneb järgmistest
osadest: kere koos pealisehitiste ja ruhvidega; ruumid (kajutid)
koos sisseseade, süsteemide, isolatsiooni ja viimistlusega;
peamasin(ad) koos abimootorite ja -mehhanismidega; katlad;
generaatorid ja muu laeva standardvarustus ning -seadmestik;
kaasa arvatud päästepaadid (-parved). Kindlustus võib katta
ka laevale paigaldatud kolmandatele isikutele kuuluvaid seadmeid ja varustust, kui nii on eraldi kokku lepitud ja kindlustussumma sisaldab mainitud esemete maksumust.
Laev peab olema kantud Eesti laevaregistritesse või mõne
teise riigi vastavasse registrisse. Laeval peab kehtima kogu
kindlustusperioodi jooksul kindlustusavalduses näidatud
registriklass ja laev peab olema meresõidukõlblik.

5.4.

5.5.

3.2.

3.3.

3.4.

Kindlustusväärtuseks nimetatakse laeva turuväärtust kindlustuslepingu sõlmimise momendil kindlustuslepingu sõlmimise
paigas.
Kindlustuslepingu sõlmimisel on kindlustusvõtja kohustatud
nimetama summa (kindlustussumma). Nimetatud summa
fikseeritakse kindlustuspoliisil ja kindlustusleping kehtib nimetatud summa ulatuses.
Kui kindlustussumma on tegelikust väärtusest (kindlustusväärtusest) nimetatud madalam, vastutab ERGO kahju eest
proportsionaalselt kindlustussumma ja kindlustusväärtuse
vahekorrale.
Kui kindlustuslepingus märgitud kindlustussumma ületab kindlustusväärtuse, on leping kehtetu selles kindlustussumma
osas, mis ületab kindlustusväärtuse.

4. ERGO vastutuse maht ja ulatus
4.1.

ERGO vastutus fikseeritakse kindlustuslepingus, mis sõlmitakse vastavalt kliendi ja ERGO vahelisele kokkuleppele

Kehtivad alates

Kindlustusvõtja on kohustatud maksma ERGOle kindlustusmakse kokkulepitud summas hiljemalt poliisis fikseeritud
kuupäeva(de)l.
Kui kindlustusmakse ei ole fikseeritud tähtajaks tasutud, ei
hakka ka kindlustusleping fikseeritud tähtajal kehtima.
Kui kindlustusmakse on jaotatud osadeks, siis järjekordse
makse mittelaekumisel ERGOle katkeb kindlustusleping (ja
sellega ka ERGO vastutus) alates antud makse tähtajale järgnevast päevast. ERGO vastutus ennistub (ja kindlustuslepingu
kehtivus jätkub) automaatselt peale kindlustusmakse laekumist ERGOle.
Kindlustusvõtjal ja ERGOl on õigus kindlustusleping ennetähtaegselt lõpetada. Kindlustusvõtja peab sellisest otsusest
teatama ERGOle kirjalikult vähemalt 14 päeva ette. ERGO
tagastab kindlustusvõtjale makstud preemia, millest on maha
arvatud:
5.4.1. proportsionaalselt arvestatud tasu kantud riski eest vastavalt kindlustusperioodi algusest kuni katkestamiseni
möödunud ajale;
5.4.2. asjaajamiskuludeks 10% kogu kindlustusperioodi preemiast.
Peale kahju hüvitamist kindlustusjuhtumi tulemusena kindlustusmakset ei tagastata.

6. Kindlustuslepingu sõlmimise kord
6.1.

6.2.

3. Kindlustusväärtus ja kindlustussumma
3.1.

ühtedel rahvusvahelistest laevakindlustustingimustest (näit.
Londoni Kindlustusandjate Instituudi klauslid).
ERGO vastutus kõikide kahjude eest, mis tekkisid ühe ja sama
kindlustusjuhtumi tagajärjel ja kuuluvad hüvitamisele vastavalt
kokkulepitud kindlustustingimustele, ei ületa poliisil näidatud
kindlustussummat.
Kindlustuslepingu tingimusi võib poolte kokkuleppel muuta.

6.3.

6.4.

6.5.

Kindlustusleping sõlmitakse kirjalikult. Kindlustuslepingu
olemasolu ja selle sisu on tõendatavad ainult kirjalike tõenditega. Kindlustuslepingu sõlmimisel võib olla aluseks kindlustusvõtja poolt kirjalikult täidetud ja allkirjastatud kindlustusavaldus, mis saab sõlmitava kindlustuslepingu lahutamatuks
osaks.
ERGO nõudmisel on kindlustusvõtja kohustatud tellima laevale
ülevaatuse ERGO poolt soovitatud firmalt ja esitama ERGOle
kehtivad registritunnistused. Perioodil, mil laevale omistatud
registriklass ei ole ametlikult kinnitatud, ei kehti ka kindlustusleping.
Kindlustuslepingu olemasolu ja tingimusi tõestab ainult ERGO
poolt välja antud poliis, mis on allkirjaga kinnitatud nii kindlustusvõtja kui ka ERGO esindaja poolt. Kindlustuspoliis vormistatakse kahes eksemplaris: üks kindlustusvõtjale ja üks ERGOle.
Kindlustusvõtja soovil võib talle lisatasu eest vormistada ka
poliisi duplikaadi.
Kindlustusvõtja on kohustatud ERGOle viivitamatult teatama
kõigist kindlustatud laeva riskiastme muutustest (väljumine
poliisil märgitud kehtivusalast, laevatamine rasketes jääoludes,
laeva laevapereta prahtimine, müümine, arestimine, lammutuskotta saatmine, laeva laeva-hüpoteegiga koormamine jne.).
Riskiastme suurendamine annab ERGOle õiguse nõuda lisapreemiat ja/või muuta kindlustustingimusi või tühistada kindlustusleping. Juhul, kui kindlustusvõtja ei teata kõigist riskiastme
muutustest, keeldub lisapreemia tasumisest või ei nõustu
lepingu tingimuste muutmisega, loetakse leping kehtetuks
alates riski muutumise hetkest.
Kui kindlustusvõtja ei teata ERGOle muutustest, mis mõjutasid
oluliselt riskiastet, loetakse leping kehtetuks riskiastme riski
muutumise ajal.
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7. Kindlustuslepingu kehtivusaeg
7.1.
7.2.

Kindlustusleping sõlmitakse perioodiks kuni 1 aasta. Lepingu
võib pikendada järgmiseks aastaks.
ERGO vastutus algab poliisil märgitud algkuupäeval kell 00:00
ja lõpeb poliisil märgitud lõppkuupäeval kell 24:00.

8. Menetlus kindlustusjuhtumi korral
8.1.

8.2.
8.3.

Kindlustusjuhtumi saabumisel on kindlustusvõtja kohustatud:
8.1.1. viivitamatult teatama sellest kirjalikult ERGO esindajale.
Teade ERGOle peab olema saadetud enne avarii käsitlust/ uurimist, et ERGO saaks vajadusel saata sündmuspaigale ka omapoolse esindaja.
8.1.2. võtma tarvitusele kõik võimalikud abinõud kahju vältimiseks ja vähendamiseks;
8.1.3. kolmandate isikute süü või lohakuse tõttu toimunud
kahjujuhtumi korral saatma kirjalik teade süüdlasele
tema vastutuse kohta, tagamaks ERGO regressiõigust.
ERGOl on õigus määrata laeva dokkimise ja/või remontimise
koht ja sadam.
Kõik kindlustusjuhtumiga seotud esialgsed kulutused teeb kindlustusvõtja, peale mida esitatakse need maksmiseks ERGOle.
ERGO ei korva kulutusi, mis ei olnud ERGOga kooskõlastatud,
ei olnud hädavajalikud või ei andnud tulemust.

9. Hüvitamispõhimõtted
Hüvitise saamise õigus võib olla kindlustusvõtjal, kindlustatul
või isikul, kellele läheb selline õigus üle vastavalt seaduses
kehtestatud korrale.
9.2. Kahju (selle suuruse ja tekkimise asjaolude) tõestamise
kohustus, sealhulgas tõendite esitamine, lasub kindlustusvõtjal.
9.3. Meeskonna töötasule ja varustamisele kuluvaid summasid
ERGO ei hüvita, kui ei olnud tegemist laeva möödapääsmatu
sõiduga sadamasse remondi teostamise eesmärgil või katsetussõiduga peale remonti.
9.4. Juhul, kui kahjusumma sisaldab ka laevale paigaldatud
kolmandatele isikutele kuuluvaid seadmeid ja varustust, ei
ületa väljamakstav hüvitis summat, mis ERGO oleks pidanud
maksma, kui antud seadmed oleks kuulunud kindlustusvõtjale,
ega ka summat, mille ulatuses kindlustusvõtja vastutas antud
seadmete eest nende omaniku ees.
9.5. Hüvitamisele ei kuulu laeva veealuse osa puhastamise ja värvimise kulud, kui tegemist ei ole kindlustusjuhtumijärgse remondi
käigus vahetatud osa puhastuse, kruntimise, korrosioonitõrje
või muu pinnatöötluse; kindlustusjuhtumijärgse remondi käigus
vahetatud/ennistatud osaga vahetult külgneva keevisõmbluse
või osa; kindlustusjuhtumijärgse remondi käigus kahjustada
saanud osaga.
9.6. Kui laeva kindlustusjuhtumijärgne taastusremont toimub samaaegselt kindlustatud laeva tavapäraste remonditöödega, siis
ühistest kuludest (dokkimine jms.) katab ERGO sama suure
osa, kui suure osa moodustas kindlustusjuhtumijärgse taastusremondi maksumus kogu remondi maksumusest.
9.7. Kogu kindlustussumma makstakse välja laeva täieliku huku
korral (faktiline või konstruktiivne hukk) või laeva teadmata
kadumisel. Laev tunnistatakse teadmata kadunuks, kui laeva
kohta ei ole saadud mitte mingeid teateid 3 kuu jooksul (kui
need teated võisid viibida sõjategevuse tõttu, siis 6 kuu
jooksul), kusjuures viimane teade laeva kohta saabus enne
kindlustusperioodi lõppu.
9.8. ERGO võib hüvitada kahju ka mitte rahalises vormis.
9.9. Peale hüvitise väljamaksmist läheb omandiõigus kindlustusobjektile ERGO nõusolekul üle ERGOle.
9.10. Peale hüvitise väljamaksmist on ERGOl õigus nõuda kahjujuhtumi süüdlaselt kahjutasu väljamakstud summa ulatuses.
Tagamaks mainitud õigust on kindlustusvõtja kohustatud
esitama ERGOle kõik dokumendid ja tõendid ning täitma kõik
vajalikud formaalsused. Antud kohustuse mittetäitmine annab
ERGOle õiguse vabaneda vastutusest.
9.11. ERGO vabaneb hüvitamiskohustusest, väljamakstud hüvitis
kuulub tagastamisele, kui
9.11.1. kindlustusjuhtum oli põhjustatud kindlustusvõtja või
tema esindaja tahtlusest;
9.11.2. kahju tekkis kindlustusvõtja või selle esindaja raske

9.12.

9.13.

9.1.

Kehtivad alates

9.14.
9.15.

ettevaatamatuse tõttu, samuti selle tõttu, et laev saadeti
välja merekõlbmatus seisukorras, kui vaid merekõlbmatus polnud tingitud tema varjatud puudustest. Samuti
ei vastuta kindlustusandja kahju eest, mis tekkis laeva
ja laeva päraldise vanadusest kõlbmatuksmuutumise
ning ajast ja tavalisest kasutamisest tingitud kulumise
tõttu, samuti kahju eest, mis tekkis kindlustusvõtja või
selle esindaja teadmisel, kuid kindlustusandja teadmata
toimunud plahvatus- ja isesüttimisohtlike ainete ja esemete laadimisest;
9.11.3. kindlustusvõtja esitas kindlustusobjekti kohta ebatäpseid või valeandmeid, mis mõjutavad oluliselt riskiastet;
9.11.4. kindlustusvõtja esitas ebatäpseid või valesid andmeid
asjaolude kohta, millel on tähtsust kahju tekkimise asjaolude (põhjuste) ja suuruse suhtes;
9.11.5. kindlustusobjekt oli kindlustusvõtja valduses ebaseaduslikult;
9.11.6. kindlustusleping oli sõlmitud või kindlustuspreemia /
selle osamaksete tasumise tähtaeg oli ületatud ja tasuti,
pärast kahjujuhtumi toimumist;
9.11.7. kahju on kindlustusvõtjale täielikult hüvitanud kolmandad isikud. Kui nimetatud isikud on kahju hüvitanud
osaliselt, võib ERGOle hüvitisnõude esitada ainult hüvitamata jäänud osa suhtes.
ERGO on kohustatud teostama hüvitise maksmise 1 kuu
jooksul alates kindlustusjuhtumi asjaolude selgumise ning
kahjusumma ulatuse kindlaksmääramise hetkest. Juhul, kui
esitatud dokumendid on puudulikud, algab nimetatud periood
hetkest, mil ERGOle on esitatud puuduvad dokumendid.
Kui kindlustusjuhtumi asjaolude ning kahju ulatuse kindlaksmääramine nõuab spetsiaalset uurimist, siis algab kindlustushüvitise väljamaksmiseks ettenähtud periood hetkest, mil
saabub kokkuvõte kompetentsetelt organitelt (veeteede amet,
politsei, tuletõrje, sõltumatu ekspert jne).
Kui mingi kahjuosa on tõestamata või ERGO hüvitamiskohustus osaliselt vaidlustatav, hüvitatakse tähtaegselt see
kahjuosa, mis on tõestatud ja mille suhtes vaidlusi ei ole.
ERGOl on õigus viivitada hüvitise väljamaksmisega juhul, kui
kindlustusvõtja või tema esindaja suhtes on algatatud tsiviil- või
kriminaalhagi seoses kindlustusjuhtumiga ja mis omab põhjuslikku seost kindlustusvõtja õigusega kindlustushüvitise saamiseks. Viivitus võib kesta kuni seadusliku otsuse tegemiseni
kõnealuse hagi asjus.

10. Ekspertiis
10.1. Kindlustusvõtja ja ERGO võivad kokku leppida, et kahju
suuruse teevad kindlaks eksperdid. Kokkuleppe kohaselt võib
ekspertiisi läbi viia ka muude faktiliste asjaolude tuvastamiseks, mis on aluseks hüvitamiskohustusele või hüvitamise
ulatusele. Kumbki pooltest võib kirjaliku avaldusega nõuda
ekspertiisi ka ühepoolselt. Kindlustusvõtjal on juhul, kui teda ei
rahulda ERGO hüvitamisotsus, õigus nõuda ekspertiisi 3 kuu
jooksul hüvitamisotsuse tegemisest.
10.2. Ekspertiisi läbiviimiseks kasutatakse järgmist menetlust:
10.2.1. kumbki pool nimetab kirjalikult ühe eksperdi ja võib
nõuda teiselt poolelt teise eksperdi nimetamist; kui teist
eksperti ei nimetata kahe nädala jooksul, on nõudega
esinenud poolel õigus nimetada ka teine ekspert. Viimati nimetatud tagajärjest tuleb informeerida teist poolt
ka nõudekirjas;
10.2.2. Mõlemad eksperdid nimetavad enne ekspertiisi algust
kirjalikult kolmanda eksperdi kui peaeksperdi; kui selles
ei suudeta kokku leppida kahe nädala jooksul, teevad
eksperdid oma otsused ning juhul, kui need on erinevad, pöördutakse vaidluse lahendamiseks vahekohtu
poole seadusega kehtestatud korras;
10.2.3. Pooltel ei ole õigust määrata eksperdiks teise poole
konkurenti või isikut, kes on teise poolega ärisuhetes,
samuti isikut, kes on teise poole konkurendi või äripartneriga töösuhetes; töösuhtega võrdsustatakse siinkohal
muud analoogsed suhted (töövõtuleping jms.).
10.2.4. eksperdid annavad oma otsused üheaegselt mõlemale
poolele; kui otsused on erinevad, siis annab ERGO nad
viivitamatult peaeksperdile; viimane lahendab vaidlusküsimused ekspertide otsuste raames ja teatab oma
otsusest üheaegselt mõlemale poolele.
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10.3. Eksperdi otsus peab sisaldama
10.3.1. hävinud, vigastatud või kadunud kindlustusobjekti andmed ja kindlustusobjekti kahjustuste täpse kirjelduse;
10.3.2. kindlustusobjekti kindlustusväärtuse vahetult enne kindlustusjuhtumit ja taastamiskalkulatsiooni;
10.3.3. muud asjas tähtsust omavad faktid.

Kehtivad alates

10.4. Kumbki pool kannab tema poolt määratud eksperdi kulud.
Peaeksperdi kulud kannavad pooled võrdselt.
10.5. Kui ekspertide otsus ei ole pooltele vastuvõetav, lahendatakse
vaidlus Tallinna Linnakohtus, tuginedes antud tingimustele ja
kohaldatavatele rahvusvahelistele laevakindlustustingimustele.
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