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Käesolevaid eritingimusi kohaldatakse ainult ERGO Insurance SEs
sõlmitud ettevõtte varakindlustuse ja korteriühistu varakindlustuse
lepingute suhtes, milles on tsiviilvastutuskindlustuse lisakate. Vastutuskindlustuse eritingimustes lahendamata küsimustes juhinduvad
kindlustuslepingu pooled varakindlustuse tingimustest, kindlustuslepingute üldtingimusest, võlaõigusseadusest ja muudest õigusaktidest. Käesolevate tingimuste kindlustuskaitse ei laiene mis tahes
kohustusliku kindlustusega kindlustatavale tegevusele.

1. Kindlustusjuhtum
1.1. Kindlustusjuhtum on kindlustuskoha ja/või kindlustusobjekti
valdamisega seotud õigusvastane kahju tekitamine kolmandale
isikule (edaspidi sündmus), mille tagajärjel kindlustatud isikul on
tekkinud seadusjärgne kahju hüvitamise kohustus.
1.2. Kõik ühest ja samast põhjusest ja/või sündmusest tulenevad
nõuded loetakse üheks kindlustusjuhtumiks, kusjuures kindlustusjuhtumi tekkimise ajaks loetakse esimese sündmuse
toimumise aega.
1.3. Kindlustusjuhtum peab olema toimunud kindlustusperioodi
jooksul. Kindlustuskaitse laieneb nõuetele, mis esitatakse
kindlustusvõtja vastu hiljemalt ühe aasta jooksul pärast kindlustusperioodi lõppemist.
1.4. Kahju tekitamine peab olema põhjuslikus seoses kindlustuskoha ja/või kindlustusobjekti valdamisega (näiteks jääpurika
kukkumine katuselt, reklaamtahvli kukkumine jne). Kindlustuskaitse ei laiene kindlustatud isiku muu majandustegevusega
seotud nõuetele.
1.5. Kahju hüvitamisel lähtutakse sündmuse toimumise ajal kehtinud
kindlustuslepingu tingimustest, hüvitispiirist ja omavastutusest.
1.6. Kindlustusleping kehtib Eesti Vabariigi piires toimunud
sündmuste suhtes.

2. Välistused
2.1. Hüvitamisele ei kuulu:
2.1.1. saamata jäänud tulul põhinevad või mittevaralised
nõuded;
2.1.2. käsundita asjaajamisest tulenevad kahjunõuded;
2.1.3. kindlustatud isiku lepingulisest vastutusest tulenev
kahju, lepinguga võetud kohustused (k.a kirjalikud ja
muul viisil antud garantiid jms), v.a juhul, kui vastav
kahju hüvitamise kohustus tekiks ka ilma sõlmitud
lepinguta;
2.1.4. nõuded, mis on tingitud teenuse osutamata jätmisest
(nt lepingutasu tagastamise nõue), või kulud, mida
tuleb kanda selleks, et mittenõuetekohaselt tehtud tööd
parandada või ümber teha;
2.1.5. nõuded, mis on seotud kindlustatud isiku halduses või
valduses oleva kolmanda isiku vara kadumisest, varastamisest või röövimisest tekkinud nõuetega;
2.1.6. tootjavastutusest tulenevad nõuded;
2.1.7. sõjast, välisvaenlase aktist, revolutsioonist, streigist,
rahvarahutusest, sõjaseisukorrast, konfiskeerimisest,
natsionaliseerimisest, kuritegevusest, terrorismist
põhjustatud nõuded;
2.1.8. kindlustatud isiku tahtlusest, ebaaususest ja alko-,
narko-, toksilises või muus joobes sooritatud tegevusest
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põhjustatud nõuded;
2.1.9. vääramatust jõust põhjustatud kahjuga seotud nõuded;
2.1.10. nõuded, mis on põhjustatud kindlustatud isiku
tegevusest majandusüksuse juhi või ametnikuna, k.a
juhatuse liikme vastutus;
2.1.11. nõuded, mis kuuluvad hüvitamisele vastavalt liikluskindlustuse seadusele või muu kindlustuse (vedaja
vastutuse, laevaomaniku vastutuse, ehitus- ja montaažikoguriskikindlustuse) lepingule;
2.1.12. nõuded, mis tulenevad kindlustusvõtjale mõistetud
seadusjärgsetest trahvidest, intressidest, viivistest ning
muudest kahjule lisanduvatest karistustest;
2.1.13. nõuded, mis on põhjustatud asbestitolmust, toksilisest hallitusest, elektromagnetväljast, infektsioonist,
nakkushaigustest ning keemilistest või bioloogilistest
ainetest, mida ei kasutata rahumeelsetel eesmärkidel;
2.1.14. ühe ja sama kindlustuslepinguga kaetud isikute
omavahelised nõuded;
2.1.15. lammutustöödega seotud nõuded;
2.1.16. mis tahes saastamisest või reostamisest põhjustatud
nõuded;
2.1.17. nõuded, mis on seotud aine radioaktiivsuse, kiirguse,
toksilisuse või plahvatusohtlikkusega.

3. Kindlustushüvitis
3.1. Kindlustushüvitis on rahasumma, mis makstakse välja kahju
ja/või vajalike õigusabikulude hüvitamiseks.
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.
3.5. Kindlustushüvitise suurus ühe kindlustusjuhtumi kohta on
piiratud kahju suurusega ja hüvitise ülempiiriga.
3.6. Hüvitise ülempiir väheneb sama kindlustuslepingu alusel väljamakstud kindlustushüvitise võrra.

4. Soodustatud isik
Varakindlustuse tingimustes toodud soodustatud isiku mõiste ei laiene
vastutuskindlustusele. Vastutuskindlustuses ei ole soodustatud isikut
määratud.

5. Korteriühistu vastutus
Kui kindlustusvõtjaks on korteriühistu ja kindlustuskohaks korterelamu, siis laieneb kindlustuskaitse ka nende nõuete suhtes, mis on
põhjustatud õigusvastasest kahju tekitamisest korteriühistu liikmetele.
Seda eeldusel, et kahju põhjustanud sündmus oli ootamatu ja ettenägematu ning otseselt seotud korterelamu kaasosa haldamise ning
valdamisega.
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