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Käesolevaid notari ametikindlustuse tingimusi (edaspidi tingimusi) 
kohaldatakse ERGO Insurance SEs sõlmitud kindlustuslepingute 
suhtes, milles kindlustusobjektiks on kindlustatud isiku notariaadisea-
duses sätestatud ametitoimingute ja kindlustuslepingus kokkulepitud 
ametiteenuste osutamisega (edaspidi kutsetegevus) kaasnevast tsi-
viilvastutusest (edaspidi vastutus) tulenevad varalised kohustused. 
Käesolevates tingimustes lahendamata küsimustes juhindutakse 
kindlustuslepingute üldtingimustest, võlaõigusseadusest ja muudest 
õigusaktidest.

1. Kindlustusandja

Kindlustusandja on ERGO Insurance SE.

2. Kindlustusvõtja ja kindlustatud isik

2.1. Kindlustusvõtja on isik, kes on sõlminud kindlustusandjaga 
kindlustuslepingu.

2.2. Kindlustatud isik on kindlustusvõtja või kindlustuslepingus 
nimeliselt määratud isik, kellega seotud kindlustusrisk on 
kindlustatud.

2.3. Kindlustusvõtjaks võib olla isik, kel on kindlustushuvi.
2.4. Kindlustusleping laieneb kõigile kindlustusvõtja alluvuses ja/või 

ülesandel töötavatele füüsilistele isikutele, keda kasutatakse 
majandus- või kutsetegevuses.

2.5. Kindlustusvõtja on kohustatud tutvustama kindlustuslepingu tin-
gimusi kõigile kindlustatud isikutele.

3. Kindlustusjuhtum

3.1. Kindlustusjuhtum on kindlustatud isiku poolt kindlustusperioo-
dil kutsetegevuse käigus toimunud rikkumine, mille tagajärjel 
on kindlustatud isikul tekkinud seadusjärgne kahju hüvitamise 
kohustus.

3.2. Kõik ühest ja samast rikkumisest tulenevad nõuded loetakse 
üheks kindlustusjuhtumiks.

4. Kindlustusperiood ja kindlustuslepingu kehtivus

4.1. Kindlustusperiood on kindlustuslepingus märgitud ajavahemik.
4.2. Kahju hüvitamisel lähtutakse rikkumise ajal kehtinud kindlus-

tuslepingu tingimustest, hüvitamise ülempiirist ja omavastutu-
sest. Kui kindlustatu rikkumine seisnes tegevusetuses, siis loe-
takse rikkumise ajaks hetke, mil kindlustatul oli kohustus tegu 
sooritada.

4.3. Kindlustuskaitse laieneb nõuetele, mida esitatakse kindlusta-
tud isiku vastu kümne aasta jooksul pärast kindlustusperioodi 
lõppemist.

4.4. Kindlustuslepingu pooled võivad kindlustuslepingu sõlmimisel 
kokku leppida kindlustuslepingu tagasiulatuva kindlustuskaitse 
perioodi.

4.5. Kindlustuslepingu tagasiulatuva kindlustuskaitse korral kehtib 
kindlustuskaitse ka kindlustatud isiku kindlustusperioodieelse 
kutsetegevuse suhtes. 

4.6. Kindlustusleping kehtib kindlustuslepingus sätestatud kindlus-
tusperioodil, -tingimustel ja -territooriumil.

5. Kindlustushüvitis ja hüvitamise vormid

5.1. Kindlustushüvitis on rahasumma, mis makstakse välja kahju ja/ 
või vajalike õigusabikulude hüvitamiseks.

5.2. Õigusabikulud käesolevate tingimuste mõistes on kindlus-
tatud isiku õigusabile, ekspertiisile ja kohtupidamisele kulu-
tatud summa kutsetegevusest tulenevalt esitatud nõuete 

menetlemisel.
5.3. Õigusabikulud hüvitab kindlustusandja juhul, kui need on 

vajalikud kindlustatud isiku vastutuse ja/või süü puudumise 
tõendamiseks.

5.4. Hüvitamisele kuuluvad ainult kindlustusandjaga eelnevalt koos-
kõlastatud õigusabikulud.

5.5. Kindlustushüvitise suurus ühe kindlustusjuhtumi kohta on piira-
tud kahju suurusega ja hüvitise ülempiiriga.

6. Hüvitise ülempiir

6.1. Hüvitise ülempiir on kindlustuslepingus kokkulepitud summa, 
mis on kõigi väljamakstavate kindlustushüvitiste ülempiiriks.

6.2. Lisaks hüvitise ülempiirile võib kokku leppida ka eraldi üksikjuh-
tumi hüvitise ülempiiri. Üksikjuhtumi hüvitise ülempiir on maksi-
maalselt väljamakstav kindlustushüvitis kõikide ühest ja samast 
rikkumisest tulenevate nõuete suhtes.

6.3. Hüvitise ülempiir ja üksikjuhtumi hüvitise ülempiir märgitakse 
kindlustuslepingus. Kui üksikjuhtumi hüvitise ülempiiri ei ole 
eraldi märgitud, loetakse see võrdseks hüvitise ülempiiriga.

6.4. Hüvitise ülempiir väheneb sama kindlustuslepingu alusel välja-
makstud kindlustushüvitise võrra.

7. Omavastutus ja kahjude hüvitamine

7.1. Omavastutus on kindlustuslepingus kokkulepitud rahasumma, 
mis iga kindlustusjuhtumi korral jääb kindlustusvõtja kanda.

7.2. Kahju hüvitatakse kahjustatud isikule omavastutust maha arva-
mata. Sellisel juhul kohustub kindlustusvõtja tasuma kindlustus-
andjale omavastutuse summa.

7.3. Ühest ja samast rikkumisest tulenevate nõuete suhtes arvesta-
takse omavastutust vaid esimese väljamakstava kindlustushü-
vitise korral.

7.4. Kui kindlustusandja on vabanenud kindlustuslepingu täitmise 
kohustusest kindlustusvõtja ees, kuid maksab kindlustushüvi-
tise kahjustatud isikule, siis tekib kindlustusandjal kindlustus-
võtja suhtes tagasinõudeõigus väljamakstud hüvitise ulatuses.

7.5. Kindlustusvõtja on kohustatud tagastama kindlustusandjale 
kindlustushüvitise, kui hüvitamist välistavad asjaolud on ilmne-
nud pärast seda, kui kindlustusandja on nõude hüvitanud.

7.6. Kui kindlustusvõtja on jõudnud kokkuleppele nõude esitajaga 
või juba hüvitanud nõude või selle osa, siis ei loe kindlustus-
andja seda endale siduvaks, kui nõude tegelik suurus pole tõen-
datud ja/või kindlustatud isiku hüvitamiskohustus on vaieldav.

8. Kindlustusandja teavitamine

8.1. Kindlustusvõtja peab kindlustusandjale teatama asjaoludest, 
mille tagajärjeks võib olla kindlustusjuhtumi toimumine, samuti 
kahjustatud isiku poolt kindlustusvõtja vastu nõude esitamisest, 
ühe nädala jooksul arvates ajast, mil kindlustusvõtja sai asja-
olust või nõude esitamisest teada.

8.2. Kindlustusvõtja peab kindlustusandjale viivitamata teatama 
kindlustusvõtja suhtes kindlustusandja vastutust põhjustada 
võiva kohtu- või muu menetluse algatamisest või asjaolust, mis 
võib olla aluseks kindlustusvõtja vastu nõude esitamisele.

9. Välistused

9.1. Hüvitamisele ei kuulu:
9.1.1. tahtlikult tekitatud kahjud;
9.1.2. isiku kahjustamisest tulenev varaline kahju;
9.1.3. asja kahjustamisest tulenev varaline kahju, v.a hoiul 

olevateele dokumentidele või väärtpaberitele tekitaud 
kahju, kui selles on eraldi kokku lepitud;
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9.1.4. kahju, mis põhineb sündmustel, millest kindlustatud isik 
oli teadlik enne kindlustuslepingu sõlmimist;

9.1.5. kahju, mis on põhjustatud kindlustusvõtja tegevusest 
majandusüksuse juhina;

9.1.6. kahju, mis on põhjustatud kindlustusvõtja pankrotist või 
maksejõuetusest;

9.1.7. kahju, mis on põhjustatud sõjaga, välisvaenlase aktiga, 
revolutsiooniga, streigiga, rahvarahutusega, sõjasei-
sukorraga, konfi  skeerimisega, natsionaliseerimisega, 
kuritegevusega, terrorismiga;

9.1.8. kahju, mis tekib mittenõuetekohasest raamatu-
pidamisest, arvete kontrolli puudulikkusest või fi  
nantstoimingutest;

9.1.9. kahju, mis tuleneb kindlustatud isiku alusetust 
rikastumisest;

9.1.10. kahju, mis on seotud õigusnõustamisega Ameerika 
Ühendriikide ja/või Kanada õiguse valdkonnas;

9.1.11. kahju, mis on seotud maksundusalase nõustamisega 
väljaspool tõestamistoimingut;

9.1.12. kahju, mis on seotud hoiule võetud raha kadumise, 
hävinemise, varguse või röövimisega;

9.1.13. vääramatust jõust põhjustatud kahju. kahju, mis on 
põhjustatud vääramatust jõust.
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