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Käesolevaid erialase vastutuskindlustuse tingimusi (edaspidi tingimused) kohaldatakse ERGO Insurance SEs sõlmitud kindlustuslepingute suhtes, milles kindlustusobjektiks on kindlustatud isiku poolt
tervishoiuteenuse osutamisel (edaspidi tegevus) tehtud eksimuse
ja/või veaga, k.a kasutatava seadme veaga (edaspidi rikkumine)
kaasnevast tsiviilvastutusest (edaspidi vastutus) tulenevad varalised
kohustused. Käesolevates tingimustes lahendamata küsimustes
juhindutakse kindlustuslepingute üldtingimustest, seadusest ja
muudest õigusaktidest.

6. Omavastutus ja kahjude hüvitamine
6.1. Omavastutus on kindlustuslepingus kokkulepitud rahasumma,
mis iga kindlustusjuhtumi korral jääb kindlustusvõtja kanda.
6.2. Ühest ja samast rikkumisest tulenevate nõuete suhtes arvestatakse omavastutust vaid esimese väljamakstava kindlustushüvitise korral.

7. Kindlustusandja teavitamine
1. Kindlustusandja
1.1. Kindlustusandja on ERGO Insurance SE.

2. Kindlustusjuhtum
2.1. Kindlustusjuhtum on kindlustusperioodil toimunud rikkumine,
mille tagajärjel on kindlustatud isikul tekkinud seadusjärgne
kahju hüvitamise kohustus.
2.2. Kõik ühest ja samast rikkumisest tulenevad nõuded loetakse
üheks kindlustusjuhtumiks.

3. Kindlustuslepingu kehtivus
3.1. Kindlustusleping kehtib kindlustuslepingus sätestatud kindlustusperioodil, -tingimustel ja -territooriumil.
3.2. Kahju hüvitamisel lähtutakse rikkumise ajal kehtinud kindlustuslepingu tingimustest, hüvitise ülempiirist ja omavastutusest. Kui
rikkumine seisnes tegevusetuses, siis loetakse rikkumise ajaks
hetk, mil kindlustatud isikul oli kohustus tegu sooritada.
3.3. Kindlustuskaitse laieneb nõuetele, mida esitatakse kindlustatud
isiku vastu hiljemalt kolme aasta jooksul pärast kindlustusperioodi lõppemist.
3.4. Kindlustuslepingu pooled võivad kindlustuslepingu sõlmimisel
kokku leppida kindlustuslepingu tagasiulatuva kindlustuskaitse.
Kindlustuslepingu tagasiulatuva kindlustuskaitse korral kehtib
kindlustuskaitse ka kindlustatud isiku kindlustusperioodieelse
kutsetegevuse suhtes.

4. Kindlustushüvitis ja hüvitamise vormid
4.1. Kindlustushüvitis on rahasumma, mis makstakse kahju ja/või
vajalike õigusabikulude hüvitamiseks.
4.2. Õigusabikulud käesolevate tingimuste mõistes on kindlustatud
isiku õigusabi-, ekspertiisi- ja kohtukulud tema kutsetegevusest
tulenevate nõuete menetlemisel.
4.3. Õigusabikulud hüvitab kindlustusandja juhul, kui need on vajalikud
kindlustatud isiku vastutuse ja/või süü puudumise tõendamiseks.
4.4. Hüvitamisele kuuluvad ainult kindlustusandjaga eelnevalt kooskõlastatud õigusabikulud.
4.5. Kindlustushüvitise suurus ühe kindlustusjuhtumi kohta on
piiratud kahju suurusega ja hüvitispiiriga.

5. Hüvitispiir
5.1. Hüvitispiir on kindlustuslepingus kokkulepitud summa, mis on
kõigi väljamakstavate kindlustushüvitiste piiriks.
5.2. Lisaks hüvitispiirile võib kokku leppida üksikjuhtumi hüvitispiiri.
Üksikjuhtumi hüvitispiir on maksimaalselt väljamakstav kindlustushüvitis kõikide ühest ja samast rikkumisest tulenevate
nõuete suhtes. Kui üksikjuhtumi hüvitispiiri ei ole märgitud,
loetakse see võrdseks hüvitispiiriga.
5.3. Hüvitispiir väheneb sama kindlustuslepingu alusel väljamakstud
kindlustushüvitise võrra.
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7.1. Kindlustusvõtja peab kindlustusandjale teatama asjaoludest,
mille tagajärjeks võib olla kindlustusjuhtum, samuti kahjustatud
isiku poolt kindlustusvõtja vastu nõude esitamisest, ühe nädala
jooksul arvates ajast, mil kindlustusvõtja sai asjaolust või nõude
esitamisest teada.
7.2. Kindlustusvõtja peab kindlustusandjale viivitamatult teatama
kindlustusvõtja suhtes kindlustusandja vastutust põhjustada
võiva kohtu- või muu menetluse algatamisest või asjaolust, mis
võib olla aluseks kindlustusvõtja vastu nõude esitamisele.

8. Välistused
8.1. Hüvitamisele ei kuulu:
8.1.1. tahtlikult või raskest hooletusest tekitatud kahju;
8.1.2. alkoholi-, narko-, toksilises või muus joobes sooritatud
tegevusest põhjustatud kahju;
8.1.3. kahju, mis põhineb sündmusel, millest kindlustatud isik
oli teadlik enne kindlustuslepingu sõlmimist;
8.1.4. kahju, mis on põhjustatud kindlustusvõtja tegevusest
majandusüksuse juhi, juhatuse liikme või ametnikuna
(juhtimisvead);
8.1.5. kindlustusvõtja pankrotist või maksejõuetusest tingitud
kahju;
8.1.6. kahju, mis on põhjustatud sõjast, välisvaenlase aktist,
revolutsioonist, streigist, rahvarahutusest, sõjaseisukorrast, konfiskeerimisest, natsionaliseerimisest, kuritegevusest, terrorismist;
8.1.7. kindlustatud isiku alusetust rikastumisest tulenev kahju;
8.1.8. kahjule lisanduvad leppetrahvid, trahvid ja lepinguga
võetud täiendavad kohustused;
8.1.9. vääramatust jõust põhjustatud kahju,
8.1.10. kahju, mis on tingitud teenuse osutamata jätmisest (nt
lepingutasu tagastamise nõue) või kulud, mida kindlustatud isikul tuleb kanda, et nõuetekohaselt tegemata
tööd parandada või ümber teha;
8.1.11. tootjavastutusest tulenevad nõuded;
8.1.12. kindlustatud isikule mõistetud seadusjärgsed trahvid ja
muud kahjule lisanduvad karistused;
8.1.13. kahju, mis on põhjustatud asbestitolmust, toksilisest
hallitusest, elektromagnetväljast, infektsioonist, nakkushaigustest ja keemilistest või bioloogilistest ainetest,
mida ei kasutata rahumeelsetel eesmärkidel;
8.1.14. ühe ja sama kindlustuslepinguga kaetud isikute omavahelised nõuded;
8.1.15. saastamisest või reostamisest põhjustatud nõuded;
8.1.16. verepankadega seotud nõuded;
8.1.17. abordi, steriliseerimise ja/või kunstliku viljastamisega
seotud nõuded, v.a otsese raviveaga tekitatud kahju;
8.1.18. saladuse hoidmise kohustuse rikkumisega seotud nõuded;
8.1.19. nõuded, mis on seotud plastiliste operatsioonidega, v.a
juhul, kui selline operatsioon oli meditsiiniliselt vajalik;
8.1.20. mittevaralised nõuded ja saamata jäänud tulul põhinevad nõuded;
8.1.21. kindlustatud isikule kuuluvast, tema poolt liisitud, laenatud, üüritud ja/või juhitud maa-, vee- või õhusõidukist
põhjustatud nõuded.
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