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Käesolevaid raudtee veerevkoosseisu kindlustuse tingimusi kohal-
datakse ERGO Insurance SEs sõlmitud kindlustuslepingute suhtes, 
milles kindlustusobjektiks on kindlustusvõtja varalised huvid, mis on 
seotud raudteetranspordivahendi valdamise, kasutamise või käsuta-
misega, lähtudes kehtivatest õigusaktidest. Raudtee veerevkoosseisu 
kindlustuse tingimustes lahendamata küsimustes juhindutakse kind-
lustuslepingute üldtingimustest, seadusest ja muudest õigusaktidest.

1. Kindlustusobjekt ja kindlustuskoht

1.1. Kindlustuslepinguga saab kindlustada järgmisi kindlustusvõtjale 
omandiõiguse alusel kuuluvaid või tema valduses või kasutuses 
olevaid raudteetranspordivahendeid (kindlustusobjekte) nen-de 
kasutamise  ajal:
1.1.1. vedurid (elektrivedurid, diiselvedurid, auruvedurid, gaa-

siturbiinvedurid, mootorvedurid, mootorvagunid jms);
1.1.2. mootorvagunitest koosnevad veeremid (elektrirongid, 

diiselrongid, turbomootoriga rongid, akudel sõitvad ron-
gid jms);

1.1.3. kaubavagunid (poolvagunid, platvormvagunid, tsistern-
vagunid, kinnised vagunid, isotermilised vagunid, eriots-
tarbelised vagunid, külmutusvagunid jms);

1.1.4. reisijatevagunid (reisijate-, pagasi-, posti-, pagasi-pos-
tivagunid, ametivagunid, restoranvagunid, eriotstarbeli-
sed vagunid jms).

1.2. Ülalnimetatud veeremiühikuid kindlustatakse tingimusel, et need 
on tehniliselt korras ja nõuetekohaselt registreeritud.

1.3. Veeremiühikuks loetakse igasugust käesolevate kindlustustingi-
muste punktis 1.1. nimetatud ühikut, sh selle keret, siseruume, 
sh juhtmestikku, isolatsiooni, viimistlust, seadmeid ja süsteeme, 
pea- ja abimehhanisme, katlaid, diiselgeneraatoreid  ja muid 
seadmeid ning varustust.

1.4. Kindlustada ei saa järgmisi veeremiühikuid:
1.4.1. jõustunud kohtuotsuse põhjal sundvõõrandamisele kuu-

luvad ühikud;
1.4.2. muuseumieksponaadid, hoolimata sellest, kas need on 

või ei ole töökorras;
1.4.3. veeremiühikud, mida ei kasutata vastavalt nende siht-

otstarbele;
1.4.4. veeremiühikud, mis ei ole tehniliselt korras ja/või  ei ole 

nõuetekohaselt registreeritud.
1.5. Veeremiühikud on kindlustatud üksnes siis, kui neid kasutatakse  

kindlustuslepingus nimetatud kindlustuskohas. Kindlustusko-
haks on kindlustuslepingus määratud piirkond või ala. Kui kind-
lustuslepingus ei ole märgitud kindlustuskoha aadressi või muud 
maa-ala, siis kehtib kindlustusleping ainult Eesti Vabariigis.

2. Kindlustusjuhtum

2.1. Kindlustusjuhtum on kindlustusobjekti ootamatu ja ettenäge-
matu kahjustumine, hävimine või kaotsiminek kindlustuskohas 
ja kindlustusperioodil põhjusel, mis ei ole käesolevate kindlus-
tustingimuste kohaselt välistatud.

2.2. Kindlustusjuhtumiks võib olla näiteks rongiõnnetus –avarii, 
kokkupõrge, rööbastelt väljasõit nii reisi kui ka manöövri ajal, 
tulekahju, plahvatus, loodusõnnetus (üleujutus, torm, orkaan, 
varing, maalihe, lumesadu, pikselöök, tromb, rahe), kindlustus-
objekti kaotsiminek, kolmanda isiku õigusvastane tegevus.

3. Kindlustussumma ja kindlustusväärtus

3.1. Kindlustussumma on kindlustuslepingus määratud summa, mis 
on kindlustusjuhtumi puhul hüvitispiiriks. 

3.2. Kindlustuslepingu sõlmimisel määratakse kindlustussumma 
lähtuvalt kindlustusobjekti eeldatavast kindlustusväärtusest. 

3.3. Kindlustusväärtus on kindlustusobjekti tegelik väärtus selle 

asukohas kindlustuslepingu sõlmimise ajal. Tegeliku väärtuse 
all mõistetakse kindlustusobjekti turuväärtust, s.o hinda, mis 
peegeldab turuolukorras (sise- ja/või välisturul) sarnase toote 
pakkumise ja nõudluse kujundatud hinda.

3.4. Kindlustusvõtja vastutab kindlustusandjale õigete andmete 
esitamise eest, et õigesti määrata kindlustusobjekti kindlustus-
väärtust. Kui kindlustussumma on määratud valesti, siis juhin-
dutakse kindlustusjuhtumi korral üle- või alakindlustuse puhul 
rakendatavatest tingimustest.

3.5. Kui kindlustusobjekti kindlustusväärtus on kindlustusperioodi 
jooksul suurenenud (nt pärast vara parendustöid) või vähe-
nenud, võib kindlustusvõtja taotleda kindlustussumma suuren-
damist või vähendamist, et  vältida ala- või ülekindlustust. 

3.6. Käesolevate tingimuste punktis 3.5. toodud kindlustusväärtuse 
vähenemise korral võib kindlustusandja kindlustusvõtja aval-
duse alusel kanda tagasimaksmisele kuuluva kindlustusmakse 
osa üle järgmisse kindlustusperioodi.

3.7. Kindlustusjuhtumi korral väheneb kindlustusobjekti kindlustus-
summa väljamakstud hüvitise võrra.

3.8. Pärast kindlustusobjekti taastamist või asendamist on võimalik 
kindlustusobjekti kindlustussummat suurendada, vältimaks 
alakindlustust.

4. Kindlustusrisk ja seda mõjutavad olulised asjaolud

4.1. Kindlustusriski mõjutavateks olulisteks asjaoludeks peetakse 
eelkõige kindlustusobjekti kasutusala ja kasutuskoha muutmist, 
kindlustusriski suurenemist seoses kindlustusobjekti või kind-
lustuskoha remondiga, muutmisega, laiendamisega, ehitustöö-
dega, turvasüsteemide mittetöötamisega jms.

4.2. Kindlustusriski võimalikkuse suurenemisest tuleb kindlustusand-
jale viivitamatult teatada, välja arvatud juhul, kui kindlustusriski 
võimalikkuse suurenemise on põhjustanud üldteada asjaolu.

5. Kindlustusvõtja kohustused

5.1. Kindlustusvõtja on kohustatud:
5.1.1. hoidma ja kasutama kindlustusobjekti hoolikalt ja tur-

valiselt, tegema kõik endast oleneva kindlustusjuhtumi 
ärahoidmiseks ja võimaliku kahju vähendamiseks; mitte 
suurendama kindlustusriski ja mitte võimaldama kind-
lustusriski suurendamist isikutel, kelle eest ta vastutab;

5.1.2. võimaldama kindlustusandja esindajal tutvuda kindlus-
tusobjekti seisundiga ja kindlustusobjekti kindlustami-
sega seotud dokumentidega;

5.1.3. järgima õigusakte ja kindlustuslepingut, kindlustusob-
jekti puudutavaid ohutusnõudeid, kasutusjuhendeid ja 
eeskirju.

5.2. Kindlustusjuhtumi toimumisel on kindlustusvõtja kohustatud:
5.2.1. võtma viivitamatult tarvitusele meetmed kindlustusob-

jekti päästmiseks ja kahju suurenemise ärahoidmiseks 
ning võimaliku kahju vähendamiseks;

5.2.2. sõltuvalt juhtumi asjaoludest teatama juhtunust vasta-
vatele pädevatele asutustele või isikutele (nt politsei, 
päästeamet);

5.2.3. võimaluse korral säilitama kahju toimumise koha ja kind-
lustusobjekti puutumatuna. Sündmuskohta on lubatud 
muuta ainult siis, kui päästeameti, politsei või vastava 
avariiteenistuse vältimatu töökohustus seda nõuab, muu-
del juhtudel tohib seda teha üksnes kindlustusandja loal;

5.2.4. lubama kindlustusandjal teha toiminguid kahju põhjuste 
ja suuruse kindlaksmääramiseks ning esitama kahju 
põhjuste ja suuruse kindlakstegemiseks vajaminevat 
infot ja tõendusmaterjali; 

5.2.5. esitama hüvitise taotlemiseks vajalikud dokumendid:
5.2.5.1. tulekahju puhul – tuleohutust kontrollinud asu-

tuse tõend, taastamiskalkulatsioon, kahjustatud 
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objekti fotod ning Majandus- ja Kommunikat-
siooniministeeriumi või vastava pädeva asutuse 
juurdlusakti kinnitatud koopia;

5.2.5.2. rongiõnnetuse, avarii, kokkupõrke või rööbastelt 
väljasõidu korral – taastamiskalkulatsioon, kah-
justatud objekti fotod ning Majandus- ja Kom-
munikatsiooniministeeriumi või vastava pädeva 
asutuse juurdlusakti kinnitatud koopia;

5.2.5.3. vaguni või selle osade kaotsimineku korral – 
veeremi otsimist kinnitavate dokumentide koo-
piad (kirjade koopiad, vaguni kadumist puudutav 
kirjavahetus veeremi vedajaga jmt);

5.2.5.4. kolmanda isiku õigusvastase tegevuse korral – 
politsei tõend kriminaalasja alustamise kohta, 
taastamiskalkulatsioon, kahjustatud objekti 
fotod ning Majandus- ja Kommunikatsioonimi-
nisteeriumi või vastava pädeva asutuse juurd-
lusakti kinnitatud koopia.

5.2.6. võtma tarvitusele kõik vajalikud meetmed oma õiguste 
tõendamiseks ja süüdlase vastu nõude esitamiseks; 

5.2.7. teatama kindlustusjuhtumist kindlustusandjale, tehes 
seda esimesel võimalusel isiklikult või esindaja kaudu 
arvates kindlustusjuhtumist teadasaamise hetkest; 
esitades avalduses andmed juhtunu, eeldatava kahju 
suuruse, tunnistajate, osapoolte ja süüdlase kohta, ning 
järgima edaspidi kindlustusandja esindaja juhi-seid.

5.3. Kindlustusjuhtumi tõendamise kohustus lasub kindlustusvõtjal.
5.4. Kindlustusvõtja on kohustatud esitama kindlustusandjale teavet, 

mis on vajalik kindlustusandja lepingukohustuste täitmise kind-
laksmääramiseks.

6. Kindlustusandja kohustused ja õigused

6.1. Kindlustusandja on kohustatud:
6.1.1. enne kindlustuslepingu sõlmimist tutvustama kindlus-

tusvõtjale kindlustuslepingu dokumente;
6.1.2. pärast kindlustusvõtjalt avalduse saamist alustama vii-

vitamatult kindlustusjuhtumi käsitlemist  ja tegema kind-
laks hüvitatava kahju suuruse;

6.1.3. esimesel võimalusel üle vaatama kahju toimumise koha 
ja andma vajaduse korral kindlustusvõtjale juhendeid 
kahju edasise leviku või kahju suurenemise takistami-
seks;

6.1.4. vajaduse korral tutvustama kindlustusvõtjale kahju 
käsitlemise ja kindlustushüvitise taotlemise korda ning 
väljamaksmise aluseid;

6.1.5. tegema kahju hüvitamise või sellest keeldumise otsuse 
viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kümne (10) päeva 
jooksul arvates kõigi nõutavate dokumentide saamisest 
ja kahju suuruse ning tekkimise asjaolude kindlakstege-
misest; kindlustusobjekti kaotsimineku korral aga mitte 
enne kahe (2) kuu möödumist, arvates kindlustusand-
jale teatamise päevast. Algatatud kriminaalasja korral 
on kindlustusandjal põhjendatud vajaduse korral õigus 
otsuse vastuvõtmist edasi lükata kuni süüdlasele süü-
distuse esitamiseni või kriminaalasja lõpetamise või 
peatamise otsuse kättesaamiseni. Kindlustusandja on 
kohustatud kindlustusvõtjale teatama kahju hüvitami-
sest keeldumisest viivitamatult, kuid mitte hiljem kui viie 
(5) tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemisest, näida-
tes ära keeldumise või kindlustushüvitise vähendamise 
põhjuse ja aluse.

6.2. Kindlustusandjal on õigus määrata eksperte, õiguslikke esinda-
jaid ja teisi isikuid kindlustusjuhtumi asjaolude uurimiseks.

6.3. Kindlustusperioodi jooksul on kindlustusandjal õigus kindlustus-
objekt üle vaadata ja suurenenud kindlustusriski puhul nõuda 
kindlustusvõtjalt täiendavate turvameetmete rakendamist ning 
suuremat kindlustusmakset. Kui kindlustusvõtja ei nõustu täien-
davate turvameetmetega, siis on kindlustusandjal õigus kind-
lustusleping üles öelda võlaõigusseaduses ettenähtud korras ja 
tähtaegadel.

7. Hüvitamise kord

7.1. Hüvitatakse osaliselt või täielikult kahjustunud, hävinud või kaot-
siläinud kindlustusobjekti või selle osa taastamise, asendamise 

või taassoetamise põhjendatud kulud.
7.2. Kindlustusobjekti osalise kahjustumise korral, kui kahjustusi on 

võimalik taastada, hüvitatakse alljärgnevad põhjendatud taas-
tamis- ja/või asendamiskulud:
7.2.1. kahjustunud osa demontaaži ja taastamise (tööde ja 

abimaterjalide maksumus) ja taasmonteerimise kulud;
7.2.2. kahjustunud osa asendamise kulud koos veo- ja mon-

taažikuludega. Asendamiskulude hüvitamisel arves-
tatakse asendatava osa vanust, tehnilist seisundit, 
kulumisastet ja komplektsust. Kui vanusele vastava 
kulumisastmega osa ei ole võimalik taassoetada, hüvi-
tatakse uue osa maksumus (maksimaalselt originaalosa 
maksumus tootja poolt ettenähtud komplektsuses).

7.3. Kindlustusobjekti taastamis- ja asendamiskulude hüvitamise 
korral on kindlustusandjal õigus:
7.3.1. määrata kindlustusobjekti taastamise koht või ise korral-

dada ja tellida selle taastamine;
7.3.2. määrata koht, kust hangitakse asendav kindlustusobjekt 

või selle osa.
7.4. Kui remont tehakse kindlustusandja nõusolekul kindlustusvõtja 

enda töökojas, hüvitab kindlustusandja remonttöödeks kulunud 
põhjendatud materjali- ja palgakulud, samuti üldkulude katte asja-
kohase osa vastavalt kindlustusandja põhjendatud hinnangule.

7.5. Kindlustusandja hüvitab ajutiste remonttöödega seotud kulu-
tused vaid juhul, kui nimetatud tööd on lõpliku remondi osa ja 
kogu remondikulu nende tõttu ei suurene.

7.6. Kindlustusobjekti täieliku hävimise või kaotsimineku korral hüvi-
tatakse kindlustusobjekti turuväärtus kindlustusjuhtumi toimu-
mise ajal. Turuväärtuse leidmisel arvestatakse kindlustusobjekti 
ehitusaastat, tehnilist seisundit, kulumisastet, komplektsust jms.

7.7. Hüvitatud kindlustusobjekti, selle jäänuste või osa omandiõigus 
läheb üle kindlustusandjale. Kui kindlustusvõtja soovib jätta 
kindlustusjuhtumi tõttu kahjustunud kindlustusobjekti või selle 
osa enda omandisse või ei anna seda kindlustusandjale üle, 
siis vähendatakse kindlustushüvitist selle vara kindlustusjuhtumi 
järgse väärtuse võrra. Kui kindlustusandja keeldub omandiõigu-
sest, makstakse hüvitis välja, ilma et sellest kindlustusjuhtumi 
järgset väärtust maha arvataks. 

7.8. Kindlustushüvitisse ei arvestata lõive ja makse, mida kindlus-
tushüvitise saamiseks õigustatud isikul on võimalik seaduses 
ettenähtud korras tasaarvestada või mis tagastatakse kindlus-
tushüvitise saamiseks õigustatud isikule (nt käibemaks).

7.9. Kindlustushüvitise suurus veerevkoosseisu ühe ühiku kohta ei 
saa ületada:
7.9.1. hävimise korral – veerevkoosseisu ühe ühiku kindlus-

tussummat;
7.9.2. kahjustuse korral – kahjustuse remondikulu, kui see ei 

ületa veerevkoosseisu ühe ühiku kindlustussummat.
7.10. Kindlustushüvitist ei maksta, kui kolmas isik on kahju täielikult 

hüvitanud.
7.11. Hüvitatakse ka kindlustusvõtja kantud vajalikud ja vältimatud 

kulud kahjustuste ärahoidmiseks, vähendamiseks ja kahju 
suuruse kindlakstegemiseks. Sealjuures on eelduseks, et kahju 
hüvitatakse kindlustuslepingu alusel.

8. Kindlustusandja vabanemine kindlustuslepingu täit-
mise kohustusest

8.1. Kindlustusandja vabaneb osaliselt või täielikult kindlustuslepingu 
täitmise kohustusest, kui:
8.1.1. kindlustusvõtja või temaga võrdsustatud isik(ud) on rik-

kunud vähemalt ühte käesolevate tingimuste punktis 5 
nimetatud kohustustest ja kohustuse täitmata jätmise 
ning kindlustusjuhtumi toimumise ja/või selle tagajärjel 
tekkinud kahju suuruse vahel on põhjuslik seos;

8.1.2. kindlustusjuhtum on toimunud kindlustusvõtja või soo-
dustatud isiku raske ettevaatamatuse või tahtluse tõttu, 
k.a siis, kui kindlustusvõtja ei ole täitnud ohtlike veoste 
vedamist puudutavate õigusaktide nõudeid. Raske ette-
vaatamatuse all mõistetakse olukorda, kui isik näeb ette 
oma käitumise tagajärgi, kuid loodab kergemeelselt, 
et tagajärjed jäävad tulemata tema enda käitumise või 
mõne muu asjaolu tõttu;

8.1.3. kindlustusvõtja oli kindlustusjuhtumi toimumise ajal alko-
holijoobes, narkootikumide või psühhotroopsete ainete 
mõju all; sellises haigus- või väsimusseisundis, mis 
takistas olude täpset tajumist ning tema tööga seotud 
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eeskirjanõuete kõrvalekaldumatut täitmist; kindlustus-
võtjal puudus vastava kategooria kindlustusobjekti juh-
timise õigus. Rongiõnnetus loetakse samuti toimunuks 
alkoholi, narkootikumide või psühhotroopsete ainete 
mõju all, kui kindlustusvõtja oli tarvitanud eelnimetatud 
aineid enne rongiõnnetuse nõuetekohast registreerimist 
vastavalt kehtivatele õigusaktidele või kui kindlustus-
võtja oli pärast kindlustusjuhtumit loobunud joobe tuvas-
tamisest vastavalt kehtivatele õigusaktidele;

8.1.4. kahju on toimunud seetõttu, et kindlustusvõtja kasutas 
kindlustusobjekti õigusvastasel eesmärgil või õigusrik-
kujale kaasa aitamisel;

8.1.5. kindlustusvõtja või soodustatud isik eksitas või püüdis 
eksitada kindlustusandjat kahju toimumise asjaolude ja/
või suuruse asjus või püüdis kindlustusandjat kindlus-
tuslepingu või selle täitmise asjaolude suhtes muul viisil 
petta.

8.2. Kindlustuslepingu täitmise kohustusest vabanemise ulatuse 
otsustab kindlustusandja.

9. Välistused

9.1. Hüvitamisele ei kuulu:
9.1.1. kahju, mis on tekkinud kindlustusobjektile selle kasuta-

misel väljaspool kindlustusterritooriumi;
9.1.2. kahju, mille põhjuseks on kindlustusobjekti projekteeri-

mise või tootmise vead;
9.1.3. kindlustusobjekti mittesihtotstarbeline, ebaõige või eba-

tavalistes tingimustes kasutamine;
9.1.4. kahju, mille põhjuseks on kindlustusobjekti väljumine 

omaniku või seadusliku valdaja valdusest kelmuse või 
väljapressimise teel; samuti kahju, mis oli kindlustusob-
jektile tekitatud ajal, mil see oli õigusvastaselt väljunud 
omaniku või seadusliku valdaja valdusest ja kui politseid 
sellest nõuetekohaselt ei teavitatud;

9.1.5. kahju, mis ilmneb kindlustusobjekti hooldusel ja/või 
ülevaatusel; samuti kulud, mis on tekkinud korralisel 
hooldusel ja tehnilisel teenindamisel, sh väljavahetatud 
detaili maksumus;

9.1.6. kahju ja kulutused, mis tulenevad mis tahes muudatus-
test või täiendustest veerevkoosseisu ühiku või selle 
osa taastamisel, asendamisel või taassoetamisel jne;

9.1.7. kahju, mis on otseselt tingitud kulumisest, riknemisest, 
korrodeerumisest, materjali väsimisest, liigniiskusest; 
määrdumisest ja kahjustumisest (sh ilmastikuolude või 
väliskeskkonnas viibimise tõttu) või muust eelnimetatu-
tega sarnasest pikaajalisest protsessist;

9.1.8. kahju, mille põhjuseks on mehaaniline või elektriline 
purunemine või rike;

9.1.9. kahju, mille põhjuseks on kindlustusobjekti seletamatu 
kadumine, hävimine või puudumine, mis  selgub inven-
tuuri tulemusel;

9.1.10. kahjud ja kulud, mis on seotud kindlustatud veerevkoos-
seisu osade või jäätmete kõrvaldamisega, trahvidega, 
kahjuga keskkonnale, inimeste tervisele ja kolmanda(te) 
isiku(te) varale jms;

9.1.11. veetava veose ja muu vara kahjustused või hävimine;
9.1.12. kindlustusvõtja kaudsed kahjud, sealhulgas veerev-

koosseisu kasutamise võimatusest tingitud kahjud;
9.1.13. kahju, kui kindlustusobjekt oli kahju toimumise hetkel 

antud rendile teisele isikule ja/või selle majandushuvi oli 
antud teisele isikule;

9.1.14. kahju, mille põhjuseks on kindlustusobjekti saastumine 
või gaasistumine.

9.1.15 rahalised nõuded, mis ei ole käsitletavad otsese vara-
lise kahjuna, nt kolmandate isikute nõuded, saamata 
jäänud tulu, trahvid, intressid, viivised jms.

9.2. Hüvitamisele ei kuulu kahju ja kulud, mille otseseks või kaud-
seks põhjuseks on:
9.2.1. terrorism ja/või isikute tegevus poliitilistel, usulistel, etni-

listel või ideoloogilistel motiividel, mis seavad või võivad 
seada ohtu mis tahes isikute või üldsuse elu, tervise, 
julgeoleku või vara;

9.2.2. sõda, kodusõda, revolutsioon, invasioon, mäss, rahva-
rahutus, riigipööre, töökonfl ikt, streik, erakorraline sei-
sukord, riigistamine, sundvõtmine, sundvõõrandamine, 
hõivamine, konfi skeerimine, arestimine, tõkestamine või 
kinnipidamine või mainitud tegevuse tagajärg või katse;

9.2.3. kindlustusobjekti hävitamine või kahjustamine võimuor-
ganite poolt või käsul;

9.2.4. mahajäetud miinid, torpeedod, pommid või muud maha-
jäetud lõhkekehad ja relvad;

9.2.5. streikijad, lokaudis töölised või töölisrahutustes osale-
vate isikute tegevus korrarikkumistes või tsiviilrahutus-
tes;

9.2.6. relva kasutamine, mille puhul on tegemist aatomi või 
selle tuuma lõhustamisega, liitumisega või muu sama-
laadse reaktsiooniga; radioaktiivse jõu või ainega; 
keemilise, bioloogilise või biokeemilise reaktsiooni või 
elektromagnetilise toimega;

9.2.7. tuumaenergia kasutamine mis tahes eesmärgil või selle 
energia väljumine kontrolli alt või muud kahjud seoses 
radioaktiivsete materjalide, kütuse või jääkidega;

9.2.8. arvutiviirused või kellegi katse tekitada kahju arvutiprog-
rammide kaudu;

9.2.9. kindlustusvõtja mis tahes lepingulised kohustused.
 
 


