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Ifi ehitustegevuse vastutuskindlustuse tingimused
TVET- 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 katuse ehitamisel kukub katusekivi möödasõitnud autole), kui esinesid kõik järgmised
asjaolud:
3.1. õnnetusjuhtum toimus poliisile märgitud tegevuse ajal ja tulenes sellest tegevusest või
kindlustatu kinnisasjast, ehitisest, ruumidest;
3.2. õnnetusjuhtum tekitas kahjustatud isikule isiku-, asja- või otsese finantskahju, mille kindlustatu
peab vastavalt seadusele hüvitama.
4. Kindlustussumma, omavastutus, välistused ja teised kindlustuslepingu tingimused määratakse
selle kindlustusperioodi järgi, mil toimus kahju põhjustanud õnnetusjuhtum.

NÕUETE ESITAMISE TÄHTAEG
5. If hüvitab ainult need kindlustusjuhtumist tingitud nõuded, mis edastatakse Ifile kolme aasta
jooksul arvates selle kindlustusperioodi lõpust, mil toimus nõude aluseks olev õnnetusjuhtum.
6. If ja kindlustusvõtja võivad sõlmida erikokkuleppe nõuete esitamise laiendatud perioodi kohta.
7. If ja kindlustusvõtja võivad sõlmida tagasiulatuva kindlustuskaitse erikokkuleppe, mis märgitakse
poliisile. Sel juhul kehtib kindlustus ka nende õnnetusjuhtumite suhtes, mis toimusid poliisil
märgitud tagasiulatuva kaitse perioodil tingimusel, et kindlustusvõtja ega kindlustatu ei teadnud
õnnetutujuhtumist, nõudest või võimaliku nõude aluseks olevast asjaolust enne erikokkuleppe
sõlmimist.

KINDLUSTUSE KEHTIVUSPIIRKOND
8. Kindlustus kehtib, kui täidetud on kõik järgmised tingimused:
8.1. nõude aluseks olev õnnetusjuhtum toimus kindlustuse kehtivuspiirkonnas ja
8.2. nõue esitati kindlustuse kehtivuspiirkonna õiguse alusel ja
8.3. nõuet lahendatakse kindlustuse kehtivuspiirkonna kohtus.
9. Kui kindlustuslepingus ei ole kindlustuse kehtivuspiirkonda märgitud, on selleks Eesti Vabariik.

VÄLISTUSED
10. Lisaks alltoodule kasutatakse „Vastutuskindlustuse üldtingimuste“ välistusi.
11. If ei hüvita kahju, mis ei ole seotud poliisil märgitud tegevusega.
12. If ei hüvita kahju:
12.1. mille eest kindlustatu vastutab müüja või tootjana;
12.2. mis on tekkinud pärast seda, kui kindlustatu on poliisile märgitud tegevuse lõpetanud või
vastava asja või teenuse tulemuse teisele isikule üle andnud.
Eeltoodu kindlustamiseks tutvuge tootevastutuskindlustuse võimalustega.
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KAHJU LEPINGUOBJEKTILE
13. If ei hüvita kahju, mis tekkis nendele töödele, teenustele ja asjadele (nt seadmed, materjalid
ja/või ehitise osad), mis olid kindlustatu ja kliendi vahelise lepingu objektiks. Eeltoodu
kindlustamiseks tutvuge ehitus- ja montaažitööde kindlustuse võimalustega.
14. If ei hüvita kindlustatu poolt ehitatavale või ehitatud ehitisele tekkinud kahju, mille põhjustas
selle ehitise projekteerimisel, planeerimisel, mõõdistamisel, ekspertiisi, ehitise auditi või
omanikujärelevalve teostamisel kindlustatu poolt tehtud viga.
TULETÖÖD
15. If ei hüvita kahju, mis on tingitud tuletöödest.
ERIALASED TEENUSED
16. Kui kindlustatu ja kliendi vahelise lepingu objektiks on erialase teenuse osutamine ilma ehitusja/või montaažiteenuseta, ei hüvita If erialasest teenusest tingitud kahju.
17. Erialaseks teenuseks loetakse teenuseid nagu geodeetilised tööd, uuringud ja analüüsid,
hinnangud, planeeringutega seotud teenused, projekteerimine, ehitusjärelevalve teenus, ehitise
audit, nõustamine, infotehnoloogiateenus, finantsalane tegevus jms.
Eeltoodu kindlustamiseks tutvuge erialase teenuse vastutuskindlustuse võimalustega.
KAABLID, TORUSTIKUD
18. If ei hüvita maa- või vee-alusele või hoone konstruktsioonisisesele kaablile või torustikule
tekkinud kahju.
19. Eelmises punktis toodud välistust ei kasutata, kui enne tööde alustamist oli kaabli või torustiku
asukoht plaani järgi kindlaks tehtud ning tööd kooskõlastatud vastava kaabli või torustiku
valdajaga ning järgitud kõiki vastavaid ohutusnõudeid, nt kaevetööd tohib teha üksnes labidaga.
VIBRATSIOON
20. If ei hüvita, kui kahju põhjuseks on vibratsioon, näiteks rammimisest või pinnase tihendamise
töödest tingitud vibratsioon.
EHITISE KANDVATE OSADE NÕRGESTAMINE VÕI EEMALDAMINE
21. If ei hüvita, kui kahju põhjuseks on ehitise kandvate osade nõrgestamine või eemaldamine,
näiteks kaevetööd vundamendi läheduses, kandvate seinte osaline või täielik eemaldamine jms.
SADEMED
22. If ei hüvita kahju, mille põhjustas sademete tungimine hoonesse ajal, mil hoone ei olnud
ilmastikukindel, näiteks hoone avad (katus, uksed, aknad, seinad jms) olid kaetud ajutise kattega
või kate puudus osaliselt või täielikult. Seda välistust kasutatakse ka sel juhul, kui kahju tekkis
tuule ja sademete koosmõjul, näiteks tuul rebis hoonelt ajutise katte ja vihm sadas sisse.
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