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Käesolevaid veesõiduki valdaja vastutuskindlustuse tingimusi (edas-
pidi tingimused) kohaldatakse ERGO Insurance SEs sõlmitud kind-
lustuslepingute suhtes, milles kindlustusobjektiks on kindlustatud 
isiku tsiviilvastutus seoses kahju tekitamisega kolmandale isikule 
väikelaeva kasutamisel. Käesolevates tingimustes lahendamata küsi-
mustes juhindutakse kindlustuslepingute üldtingimustest, võlaõigus-
seadusest ja muudest õigusaktidest.

1. Kindlustusvõtja ja kindlustatud isik

1.1. Kindlustusvõtjaks võib olla väikelaeva omanik või seaduslik 
valdaja, kel on kindlustushuvi. 

1.2. Kindlustusvõtjaga võrdsustatakse kindlustuslepinguliste kohus-
tuste täitmisel kindlustuslepingus märgitud väikelaeva seadus-
likud valdajad, kindlustusvõtja töötajad ja pereliikmed, samuti 
isikud, kes kasutavad kindlustusobjekti omaniku nõusolekul.

1.3. Kindlustatud isik ehk kindlustatu on väikelaeva seaduslik 
valdaja.

2. Kindlustusjuhtum

2.1. Kindlustusjuhtum on kindlustatud isiku poolt väikelaeva kasuta-
misel õigusvastase kahju tekitamine kolmandale isikule.

2.2. Käesolevate tingimuste mõistes on kindlustusjuhtumiga tege-
mist ainult siis, kui esinevad korraga kõik järgmised asjaolud:
2.2.1. kahju on kolmandale isikule põhjustatud kindlustus-

perioodi jooksul;
2.2.2. kahju on tekkinud kindlustatud isiku tegevusest või 

tegevusetusest;
2.2.3. kindlustusvõtja tegevuse ja kahju vahel on põhjuslik 

seos;
2.2.4. kindlustusvõtja vastutab kahju tekkimise eest.

3. Kindlustusperiood ja kindlustuslepingu kehtivus

3.1. Kindlustusperiood on ajavahemik, mille alusel arvutatakse kind-
lustusmakseid.

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

3.3. Kui kindlustuslepingus ei ole märgitud muud kindlustusterri-
tooriumi, kehtib kindlustusleping vaid kahjude suhtes, mis on 
tekkinud Läänemerel ja Eesti Vabariigi piires. 

4. Kindlustushüvitis ja hüvitamise vormid

4.1. Kindlustushüvitis on rahasumma, mis makstakse välja kahju 
ja/või vajalike õigusabikulude korvamiseks. 

4.2. Hüvitamisele kuuluvad:
4.2.1. kannatanu asja hävimisest või kahjustumisest  tulenev 

väärtuse vähenemine;
4.2.2. kannatanu ravikulud, ajutisest ja püsivast töövõimetu-

sest tulenevad kahjud, matusekulud, ülalpidamispen-
sion jms.

4.3. Õigusabikuludeks käesolevate tingimuste mõistes loetakse 
kindlustatud isiku õigusabi-, ekspertiisi- ja kohtukulusid.

4.4. Õigusabikulud hüvitab kindlustusandja juhul, kui need on vaja-
likud kindlustatud isiku vastutuse ja/või süü puudumise tõenda-
miseks.

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

4.6. 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 ka üksikjuhtumi hüvi-
tispiiri. Üksikjuhtumi hüvitispiir on maksimaalselt väljamakstav 
kindlustushüvitis kõikide ühest ja samast rikkumisest tulenevate 
nõuete suhtes.

5.3. Hüvitispiir ja üksikjuhtumi hüvitispiir märgitakse kindlustusle-
pingus. Kui üksikjuhtumi hüvitispiiri ei ole märgitud, loetakse 
see võrdseks hüvitispiiriga.

5.4. Hüvitispiir väheneb sama kindlustuslepingu alusel väljamakstud 
kindlustushüvitise võrra.

5.5. Hüvitispiiri taastamiseks on võimalik sõlmida lisaleping.

6. Omavastutus ja kahjude hüvitamine

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

6.2. Kindlustusvõtja on kohustatud tagastama kindlustushüvi-
tise kindlustusandjale, kui hüvitamist välistavad asjaolud on 
ilmnenud pärast seda, kui kindlustusandja on nõude hüvitanud. 

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

7. Kindlustusvõtja kohustused

7.1. Kindlustusvõtja on kohustatud:
7.1.1. teatama kindlustusandjale kindlustuslepingu sõlmimi-

sel kõigist talle teadaolevatest olulistest asjaoludest, 
millel võib olla mõju kindlustusandja otsusele kindlus-
tusleping sõlmida või teha seda kokkulepitud lisatingi-
mustel;

7.1.2. esitama kindlustusandja nõudmisel kindlustatava riskiga 
seotud lisaandmeid;

7.1.3. tutvustama kindlustusdokumente kõigile kindlustatud 
isikutele;

7.1.4. tegema kõik endast oleneva kindlustusjuhtumi ära-
hoidmiseks, mitte suurendama kindlustusriski ja mitte 
võimaldama seda suurendada isikutel, kelle eest kind-
lustusvõtja vastutab;

7.1.5. viivitamatult teatama kindlustusandjale mitmekordse 
kindlustuse tekkimisest ja/või kindlustusriski suurene-
misest;

7.1.6. võimaldama kindlustusandja esindajal hinnata kindlus-
tusriski;

7.1.7. teatama kindlustusandjale nõude esitamisest ja/või 
asjaolust, mis võib põhjustada kindlustusjuhtumi, ühe 
nädala jooksul arvates ajast, mil kindlustusvõtja sai 
asjaolust või nõude esitamisest teada;

7.1.8. viivitamatult teatama kindlustusandjale kindlustusandja 
vastutust põhjustada võiva kohtu- või muu menetluse 
algatamisest või asjaolust, mis võib olla aluseks kind-
lustusvõtja vastu nõude esitamisele;

7.1.9. viivitamatult võtma tarvitusele meetmed nõude suure-
nemise ärahoidmiseks;

7.1.10. olenevalt juhtumi iseloomust viivitamatult teatama sel-
lest vastavaid päästetöid tegevale ja juhtumi asjaolusid 
uurivale organile (vetelpääste, päästeamet, politsei, 
sadam, piirivalve jne).



8. Välistused 

8.1. Kindlustuslepingu alusel ei hüvitata: 
8.1.1. nõudeid, mis on tingitud väikelaeva kasutamisest väl-

jaspool kindlustusterritooriumi;
8.1.2. nõudeid, mis on seotud keskkonna, s.o pinnase, õhu, 

vee reostamisega;
8.1.3. nõudeid, mis on põhjustatud kahjujuhtumist, mille tekki-

mise ajal veesõiduki juhil (kindlustatul) kehtiv juhtimis-
õigus puudus või oli peatatud; 

8.1.4. nõudeid, mis on tingitud kolmanda isiku vara valdami-
sest (nt väikelaevas asuv kolmanda isiku vara);

8.1.5. nõudeid, mis on tingitud kahju tekitamisest oma väike-
laeva reisijatele ja/või meeskonnale;

8.1.6. nõudeid, mis on seotud pukseerimisel tekkinud kah-
juga; 

8.1.7. nõudeid, mis on tekkinud, kui kindlustatu oli õnnetus-
juhtumi toimumise ajal alkoholijoobes, narkootikumide 
või psühhotroopsete ainete mõju all; sellises haigus- või 
väsimusseisundis, mis takistas olude täpset tajumist ja 
meresõidu ohutusnõuete kõrvalekaldumatut täitmist. 
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Kahjujuhtum loetakse samuti toimunuks alkoholi, nar-
kootikumide või psühhotroopsete ainete mõju all, kui 
väikelaeva juhtinud isik oli tarvitanud eespool nimeta-
tud aineid enne õnnetuse nõuetekohast registreerimist 
vastavalt kehtivatele õigusaktidele või kui väikelaeva 
juhtinud isik oli keeldunud pärast kindlustusjuhtumi 
toimumist joobe tuvastamisest vastavalt kehtivatele 
õigusaktidele;

8.1.8. nõudeid, mis on tingitud kahju tekitamisest veesuusata-
jale, langevarjurile või muule väikelaeva järel veetavale 
isikule;

8.1.9. nõudeid, mis on tingitud mootorpaadi võistlusel või 
treeningul osalemise ajal tekkinud kahjust;

8.1.10. nõudeid, mis on seotud lepinguga võetud täiendavate 
kohustustega (lepinguline vastutus – sh leppetrahvid 
jmt);

8.1.11. saamata jäänud tulul põhinevaid või mittevaralisi nõu-
deid;

8.1.12. nõudeid, mis põhinevad kindlustusvõtjale määratud  
seadusjärgsetel trahvidel, intressidel, viivistel ja muu-
del kahjule lisanduvatel karistustel.

 


