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Käesolevaid lemmikloomaomaniku vastutuskindlustuse tingimusi
(edaspidi tingimusi) kohaldatakse ERGO Insurance SEs sõlmitud
kindlustuslepingute suhtes, milles kindlustusobjektiks on lemmikloomaomaniku vastutus. Tingimustes lahendamata küsimustes juhindutakse kindlustuslepingute üldtingimustest, võlaõigusseadusest ja
muudest õigusaktidest.

4.2. Hüvitispiir märgitakse kindlustuslepingus.
4.3. Hüvitispiir väheneb sama kindlustuslepingu alusel väljamakstud
kindlustushüvitise võrra.
4.5. Ühest ja samast sündmusest tulenevate nõuete suhtes arvestatakse omavastutust vaid esimese väljamakstava kindlustushüvitise korral.

1. Kindlustusandja

5. Kindlustusvõtja teavitamiskohustus

Kindlustusandja on ERGO Insurance SE.

5.1. Kindlustusvõtja peab kindlustusandjale teatama asjaoludest,
mille tagajärjeks võib olla kindlustusjuhtumi toimumine, samuti
kahjustatud isiku poolt tema vastu nõude esitamisest, ühe
nädala jooksul arvates ajast, mil kindlustusvõtja sai asjaolust
või nõude esitamisest teada.
5.2. Kindlustusvõtja peab kindlustusandjale viivitamata teatama
tema suhtes kindlustusandja vastutust põhjustada võiva kohtuvõi muu menetluse algatamisest või asjaolust, mis võib olla
aluseks kindlustusvõtja vastu nõude esitamisele.
5.3. Kui kindlustusvõtja on jõudnud kokkuleppele nõude esitajaga või juba hüvitanud nõude või selle osa, siis ei loe kindlustusandja seda endale siduvaks, kui nõude tegelik suurus
pole tõendatud ja/või kindlustatud isiku hüvitamiskohustus on
vaieldav.

2. Kindlustusjuhtum ja kindlustuskaitse ulatus
2.1. Kindlustusjuhtumiks on kindlustatud isiku lemmiklooma poolt
kolmandale isikule kahju tekitamine (edaspidi sündmus), mille
tagajärjel on kindlustatud isikul tekkinud seadusjärgne kahju
hüvitamise kohustus.
2.2. Kindlustuskaitse laieneb nõuetele, mis esitatakse kindlustatud
isiku vastu kindlustusperioodil ja/või ühe aasta jooksul pärast
kindlustusperioodi lõppemist ja mis tulenevad kindlustusperioodi jooksul toimunud sündmustest.
2.3. Kahju hüvitamisel lähtutakse sündmuse toimumise ajal kehtinud
kindlustuslepingu tingimustest, hüvitispiirist ja omavastutusest.
2.4. Kõik ühest ja samast sündmusest tulenevad nõuded loetakse
üheks kindlustusjuhtumiks, kusjuures kindlustusjuhtumi tekkimise ajaks loetakse esimese sündmuse toimumise aega.

3. Kindlustushüvitis ja hüvitamise vormid
3.1. Kindlustushüvitis on rahasumma, mis makstakse kindlustusvõtjale kahju ja/või vajalike õigusabikulude korvamiseks.
3.2. Õigusabikulud käesolevate tingimuste mõistes on nõuete
menetlemisel kindlustatud isiku õigusabile, ekspertiisile ja
kohtupidamisele kulutatud summa.
3.3. Õigusabikulud hüvitab kindlustusandja juhul, kui need on vajalikud kindlustatud isiku vastutuse ja/või süü puudumise tõendamiseks või kahjuasjaolude kindlakstegemiseks.
3.4. Hüvitamisele kuuluvad ainult kindlustusandjaga eelnevalt kooskõlastatud õigusabikulud.

4. Hüvitispiir ehk hüvitamise ülempiir ja omavastutuse
arvestamine
4.1. Hüvitispiir on kindlustuslepingus kokkulepitud summa, mis on
kõigi väljamakstavate kindlustushüvitiste ülempiiriks.
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6. Välistused
6.1. Hüvitamisele ei kuulu:
6.1.1. mittevaralisel kahjul või saamata jäänud tulul põhinevad nõuded;
6.1.2. nõuded, mis põhinevad sündmustel, millest kindlustusvõtja oli teadlik enne kindlustuslepingu sõlmimist;
6.1.3. kindlustusvõtja majandustegevusega seotud nõuded;
6.1.4. tahtlusega, ebaaususega, kuriteo tahtliku toimepanemisega ja narkootilise, toksilise, alkoholi- või muu joobeseisundiga seotud nõuded;
6.1.5. vääramatust jõust põhjustatud kahjuga seotud nõuded;
6.1.6. töö-, teenistus- või perekonnaõiguslikest vaidlustest
tulenevad nõuded;
6.1.7. nõuded, mis kuuluvad hüvitamisele vastavalt liikluskindlustuse seadusele;
6.1.8. nõuded, mis tulenevad kindlustusvõtjale mõistetud
seadusjärgsetest trahvidest, intressidest, viivistest ja
muudest kahjule lisanduvatest karistustest;
6.1.9. mis tahes saastamisest või reostamisest põhjustatud
nõuded (k.a looma väljaheidetega seotud nõuded);
6.1.10. kindlustusvõtja ja tema lähikondsete omavahelised
nõuded.

1/1

