
Käesolevaid tingimusi kohaldatakse ERGO Insurance SEs sõlmitud 
kindlustuslepingute suhtes, milles on olemas ärikatkestuskindlustus. 
Ärikatkestuskindlustuse tingimusi kohaldatakse vaid koos ettevõtte 
varakindlustuse tingimustega. Ärikatkestuskindlustuse tingimustes 
lahendamata küsimustes juhinduvad kindlustuslepingu pooled 
ettevõtte varakindlustuse tingimustest.

1. Kindlustusobjekt

1.1. Kindlustusobjekt on kindlustuslepingus märgitud äritegevusega 
seotud:
1.1.1. ärikasum, mis jääb kindlustusjuhtumi tõttu saamata;
1.1.2. püsikulud, s.o kulud, mis jäävad muutumatuks, 

sõltumata toodangu (kaupade, teenuste) mahu muutu-
misest kindlustusjuhtumi tagajärjel;

1.1.3. muud tulud ja kulud, mille suhtes on kindlustuslepingus 
eraldi kokku lepitud.

1.2. Ärikasum leitakse, kui lahutatakse müügitulust:
1.2.1. müüdud toodangu kulu;
1.2.2. püsikulud;
1.2.3. muutuvad kulud, s.o kulud, mis on otseselt seotud 

toodangu mahu muutumisega.
1.3. Kindlustusobjektiks ei ole:

1.3.1. kauba hankimise kulu;
1.3.2. toodangu müügiga kaasnevad transpordikulud;
1.3.3. käibel põhinevad kulud;
1.3.4. kasum ja kulu, mis otseselt ei seondu kindlustatud 

äritegevusega (nt intressitulu, kinnisvaratehingud jms);
1.3.5. trahvid, sanktsioonid ja lepinguliste kohustuste täitmata 

jätmisest või nõuetele mittevastavast täitmisest 
tulenevad hüvitisnõuded.

2. Kindlustamisele ei kuulu

Kindlustuslepingut ei sõlmita, kui kindlustuslepingu sõlmimist taotleb:
2.1. ärikahjumiga töötav äriühing;
2.2. äriühing, mille kindlustatavas äritegevuses otseselt kasutatav 

vara (sh hooned, inventar, materjali- ja/või kaubavarud) ei ole 
kindlustatud ERGO Insurance SEs või on teadlikult kindlustatud 
alakindlustusega;

2.3. äriühing, mille raamatupidamine ei vasta punktis 8 esitatule.

3. Kindlustusjuhtum

3.1. Kindlustusjuhtum on kindlustatud äritegevuse katkestus, mille 
põhjuseks on kindlustusvõtja ja ERGO Insurance SE vahel 
sõlmitud ettevõttekindlustuslepingu varakindlustuse kindlustus-
juhtum (nt tulekahju, torm), mis on määratletud ärikatkestuse 
kindlustusriskina.

3.2. Hüvitamisele ei kuulu:
3.2.1. kahju, mis on tekkinud seoses sularaha, väärtpaberite ja 

muude dokumentide, plaanide, jooniste, perfokaartide, 
magnetlintide või teiste andmekandjate, raamatupidamis-
dokumentide või muude mis tahes kirjalike märkmete 
hävimise, vigastumise või kadumisega;

3.2.2. kahju, mis on tingitud ametiisiku otsusest või 
tegevusest, loa- või kontrollmenetluse ettenägematust 
hilinemisest;

3.2.3. kahju, mille on põhjustanud asjaolu, et vastutusperioodi 
on kasutatud ametiisikute nõudel ka selliste paren-
duste, laienduste või muudatuste tegemiseks, mida ei 
hüvitata selle kindlustuslepingu kohaselt;

3.2.4. kahju, mis on tekkinud lepingupartnerite poolt lepin-
guliste kohustuste täitmata jätmisest või mittenõuete-
kohasest täitmisest;

3.2.5. kahju, mis on tekkinud elektrienergia-, vee-, gaasi- või 
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soojavarustuse puudumisest või ebapiisavusest, v.a 
juhul, kui kahju on tingitud kindlustusjuhtumist;

3.2.6. kahju, mis kuulub hüvitamisele kolmanda isiku poolt või 
muu kindlustuslepingu alusel.

4. Vastutusperiood

Vastutusperiood on kindlustuslepingus kokkulepitud ajavahemik, 
mille jooksul arvestatud kahju kuulub hüvitamisele. Vastutusperiood 
algab kindlustusjuhtumi toimumisel ja kestab seni, kuni on hüvitatud 
ettevõtte varakindlustuse kindlustusjuhtumi tagajärjel tekkinud kahju 
ja kahjustunud vara on võimalik taas kasutada, või seni, kuni kindlus-
tatud äritegevuse müügitulu on jõudnud kindlustusjuhtumieelse 
tasemeni.

5. Arvestusperiood

5.1. Arvestusperiood on ajavahemik, mille majanduslike näitajate 
alusel arvestatakse kindlustushüvitis.

5.2. Kui äritegevuse katkestus on vastutusperioodist lühem, lõpeb 
arvestusperiood siis, kui müügitulu on jõudnud kindlustusjuhtumi-
eelse tasemeni.

5.3. Kui äritegevuse katkestus on vastutusperioodist pikem, on 
arvestusperioodiks vastutusperiood.

6. Kindlustusväärtus

Kindlustusväärtus on kindlustuslepingus märgitud vastutusperioodi
kindlustusobjektide rahaliste väärtuste summa.

7. Omavastutus

7.1. Omavastutus on kindlustuslepingus kokkulepitud rahasumma, 
mis iga kindlustusjuhtumi korral jääb kindlustusvõtja kanda, või 
ajavahemik, mille eest hüvitist ei maksta.

7.2. Ajaline omavastutus algab kindlustusjuhtumi toimumise 
kuupäevast.

8. Nõuded kindlustusvõtja raamatupidamisele

8.1. Kindlustusvõtja on kohustatud korraldama raamatupidamist 
vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele.

8.2. Viimase kolme (3)  aasta inventuuriaktidest, bilansist ja kasumi-
aruandest peab olema tehtud kaks (2) koopiat, mida samaaegse 
hävimise vältimiseks tuleb säilitada turvalistes tingimustes ja 
eraldi.

8.3. Kui punktides 8.1. ja 8.2. märgitud tingimused ei ole täidetud, 
siis puudub kindlustusandjal kindlustusjuhtumi korral hüvitisko-
hustus niivõrd, kuivõrd nimetatud rikkumise tõttu ei ole võimalik 
kindlustusandja täitmise kohustust või selle ulatust tuvastada.

9. Hüvitamise põhimõtted

9.1. Kindlustuslepingus kirjeldatud äritegevus on kindlustatud sellises 
mahus ja kindlustuskohas, mis on kokku lepitud kindlustusle-
pingu sõlmimise ajal. Kindlustusvõtja on kohustatud teavitama 
kindlustusandjat kindlustuslepingus kirjeldatud äritegevusest 
või selle kindlustusväärtust oluliselt mõjutavatest asjaoludest. 
Sellisteks asjaoludeks võivad olla näiteks tootmismasinate ja 
-seadmete hankimine, uute ehitiste rajamine, tootmise laien-
damine jms.

9.2. Kui selgub, et kindlustuslepingus kirjeldatud äritegevust ei 
jätkata, arvestatakse kahju suurus ajavahemiku ulatuses, mis 



eksperthinnangu järgi oleks kulunud sama äritegevuse taasalus-
tamiseks maksimaalselt vastutusperioodi jooksul. Sellisel juhul 
hüvitatakse ainult ärikasum.

9.3. Alakindlustuse suurus määratakse kindlaks kindlustussumma ja 
kindlustusväärtuse suhtega. Alakindlustuse korral hüvitatakse 
proportsionaalselt sama suur osa kahjust, nagu kindlustus-
summa suhtub kindlustusväärtusesse.
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9.4. Kui ettevõtte varakindlustuse tingimuste alusel on kindlustus-
hüvitist vähendatud või hüvitamisest keeldutud, siis on kindlustus-
andjal õigus vastavalt ka ärikatkestuskindlustuse hüvitist 
vähendada või hüvitamisest keelduda.

9.5. Äritegevuses kasutatavate materjalide, ainete ja teenuste 
hinnad määratakse kehtivate turuhindade järgi. Sama kehtib ka 
ühe äriühingu eri osakondade ja ühe kontserni eri äriühingute 
arvelduste kohta.


