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Ifi ürituse korraldaja vastutuskindlustuse tingimused
TVKO- 20161

TINGIMUSTE KOHALDAMINE
1. Neid kindlustustingimusi kasutatakse koos Ifi “Vastutuskindlustuse üldtingimustega”.
2. Need kindlustustingimused on kohustusliku vastutuskindlustuse lepingu osa ainult Ifi ja
kindlustusvõtja kokkuleppel, mis märgitakse poliisile.

KINDLUSTUSJUHTUM
3. Kindlustusjuhtum on kindlustusperioodil äkiliselt ja ettenägematult toimunud õnnetusjuhtum
(nt prožektor kukub ja vigastab ürituse külastajaid ja esinejaid), kui esinesid kõik järgmised
asjaolud:
3.1. õnnetusjuhtum toimus poliisile märgitud ürituse korraldamise käigus ja tulenes selle ürituse
korraldamisest;
3.2. õnnetusjuhtum tekitas kahjustatud isikule isiku- või asjakahju, mille kindlustatu peab vastavalt
seadusele hüvitama.
4. Ürituse korraldamise hulka loetakse ka üritusele eelnevad ja üritusejärgsed tegevused, näiteks
lava monteerimine, demonteerimine, koristus jms.
5. Ürituse korraldaja vastutuskindlustus hõlmab kindlustuslepinguga piiritletud ulatuses ürituse
korraldaja vastutust ürituse jooksul kohapeal tarbimiseks mõeldud toidu ja joogi eest.
6. Ürituse korraldaja vastutuskindlustus hõlmab kindlustuslepinguga piiritletud ulatuses ürituse
korraldaja vastutust ühe ürituse korraldaja alltöövõtja poolt teisele ürituse korraldaja alltöövõtjale
tekitatud kahju eest.
7. Ürituse korraldaja vastutus ürituse toimumise kohale (nt kontserdisaal) tekkinud kahju eest on
kindlustatud ainult juhul, kui poliisile on märgitud vastav erikokkulepe.
8. Kindlustussumma, omavastutus, välistused ja teised kindlustuslepingu tingimused määratakse
selle kindlustusperioodi järgi, mil toimus kahju põhjustanud õnnetusjuhtum.

NÕUETE ESITAMISE TÄHTAEG
9. If hüvitab ainult need kindlustusjuhtumist tingitud nõuded, mis edastatakse Ifile kolme aasta
jooksul arvates selle kindlustusperioodi lõpust, mil toimus nõude aluseks olev õnnetusjuhtum.
10. If ja kindlustusvõtja võivad sõlmida erikokkuleppe nõuete esitamise laiendatud perioodi kohta.

KINDLUSTUSE KEHTIVUSPIIRKOND
11. Kindlustus kehtib, kui täidetud on kõik järgmised tingimused:
11.1. nõude aluseks olev õnnetusjuhtum toimus kindlustuse kehtivuspiirkonnas ja
11.2. nõue esitati kindlustuse kehtivuspiirkonna õiguse alusel ja
11.3. nõuet lahendatakse kindlustuse kehtivuspiirkonna kohtus.
12. Kui kindlustuslepingus ei ole kindlustuse kehtivuspiirkonda märgitud, on selleks Eesti Vabariik.

VÄLISTUSED
13. Lisaks alltoodule kasutatakse „Vastutuskindlustuse üldtingimuste“ välistusi.
14. If ei hüvita kahju, mis ei ole seotud poliisil märgitud ürituse korraldamisega.
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15. If ei hüvita üritusel müüdud kauba või sõlmitud lepinguga seotud kahju. Eeltoodud välistust ei
kohaldata ürituse ajal kohapeal tarbitava toidu, joogi või teenusega seotud kahju korral.
16. If ei hüvita ürituse korraldamisega seotud kulutusi, samuti ürituse osalise või täieliku ärajäämise
tõttu tekkinud kahju või kulutusi, nt piletite tagasiostmise kulu.
17. If ei hüvita nõudeid, mis esitati seetõttu, et kindlustatu ei ole tähtaegselt täitnud
maksekohustusi.
18. If ei hüvita autoriõiguse või muu intellektuaalse omandi, samuti reklaami reguleerivate
õigusaktide rikkumisest tingitud kahju.
19. If ei hüvita muru, taimede ja muu haljastuse rikkumisest või hävimisest tingitud kahju.
20. If ei hüvita pürotehnilise aine või toote (nt ilutulestik) siseruumides kasutamisest tingitud
kahju.
ERIALASED TEENUSED
17. If ei hüvita erialase teenuse tõttu tekkinud kahju.
18. Erialaseks teenuseks loetakse teenuseid nagu meditsiini-, veterinaar-, õigusabi-, koolitus-,
raamatupidamisteenus, infotehnoloogiateenus, planeeringutega seotud teenused, uuringud,
hinnangud, analüüsid, järelevalveteenuse osutamine (sh omanikujärelevalve), projekteerimine,
hindamisteenus, finantsalane tegevus jms.
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