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Ifi eraisiku vastutuskindlustuse tingimused
TVFI - 20161

TINGIMUSTE KOHALDAMINE
1. Neid kindlustustingimusi kasutatakse koos Ifi “Kindlustuse üldtingimustega”.
2. Need kindlustustingimused on kohustusliku vastutuskindlustuse lepingu osa ainult Ifi ja
kindlustusvõtja kokkuleppel, mis märgitakse poliisile.
KINDLUSTATU
3. Kindlustatu (kindlustatud isik) on inimene, kes on kindlustuslepingus märgitud kindlustatuks.
Kindlustatuteks on ka kindlustatuga alaliselt ühises majapidamises elavad inimesed.
KINDLUSTATU SOLIDAARVASTUTUS
4. Solidaarvastutus tähendab, et kahju eest vastutab mitu isikut korraga ja kannatanul on õigus
otsustada, kellele ta nõude esitab. Kindlustatu solidaarvastutuse korral, lähtub If kannatanu
nõudest, mitte kindlustatu vastutuse jagunemisest solidaarselt vastutavate isikute vahel.
KANNATANU
5. Kannatanuks (kahjustatud isikuks) on kõik kindlustusjuhtumi tõttu kahju kandnud isikud,
keda ei loeta kindlustatuks.
6. If ei hüvita ühises majapidamises elavate inimeste omavahelisi nõudeid, samuti ei hüvitata
kindlustatu abikaasale, elukaaslasele, vanemale, vanavanemale, lapsele, lapselapsele, õele,
vennale, samuti poolõele, poolvennale, kasulapsele, kasuvennale, kasuõele, kasuvanemale,
kasuvanavanemale, ämmale, äiale tekkinud kahju.
7. If ei hüvita kindlustatuga töösuhtes olevale isikule tekkinud kahju.
8. Soodustatud isikut vastutuskindlustuses ei määrata.

KINDLUSTUSJUHTUM
9. Poliisil on kirjas, kas kindlustatud on ainult kinnisasjaomaniku vastutus või eraisiku üldine
vastutus.
10. Kinnisasjast tulenevas vastutuskindlustuses on kindlustusjuhtum poliisile märgitud
kinnisasjast tingitud ootamatu ja äkiline õnnetusjuhtum, mis põhjustas kannatanule asja- ja/
või isikukahju, mille eest kindlustatu vastutab seaduse alusel.
11. Eraisiku üldises vastutuskindlustuses on kindlustusjuhtum ootamatu ja äkiline
õnnetusjuhtum, mis põhjustas kannatanule asja- ja/või isikukahju, mille eest kindlustatu
vastutab seaduse alusel, näiteks lemmikloomaomaniku, jalakäija või jalgratturi vastutus jms.
Eraisiku üldine vastutuskindlustus sisaldab kinnisasjast tulenevat vastutuskindlustust poliisile
märgitud kinnisasjade osas.
12. If ei hüvita, kui õnnetusjuhtum toimus väljaspool kindlustusperioodi.
13. If hüvitab kindlustatu poolt kindlustusperioodil pakutud toidust ja/või joogist tingitud asja- ja/
või isikukahju.
14. Kindlustussumma, omavastutus, välistused ja teised kindlustuslepingu tingimused
määratakse selle kindlustusperioodi järgi, mil toimus kahju põhjustanud õnnetusjuhtum.
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ISIKUKAHJU JA ASJAKAHJU
15. Isikukahjuks loetakse kahjustatud isikule kehavigastuse tekitamisest, tervise kahjustamisest või
surma põhjustamisest tekkinud alltoodud kahju:
15.1. mõistlikud ja vajalikud ravi- ja hoolduskulud;
15.2. mõistlikud ja vajalikud kulud toimetulekuks vajalikele abivahenditele;
15.3. kahjustatud isiku sissetuleku vähenemine seoses töövõimetusega;
15.4. ülalpeetava elatise kaotus või vähenemine;
15.5. mõistlikud ja vajalikud matusekulud.
16. Asjakahjuks loetakse asja hävimisest või füüsilisest kahjustumisest tekkinud alltoodud kahju:
16.1. mõistlikud ja vajalikud kulud asja parandamiseks;
16.2. mõistlikud ja vajalikud kulud asja asendamiseks samaväärsega;
16.3. kahjustunud asja hariliku väärtuse vähenemine.

EKSPERTIISI-, ÕIGUSABI- JA KOHTUKULUD
17. If hüvitab kindlustussumma piires mõistlikud ekspertiisi-, õigusabi- ja kohtukulud, kui see on
vajalik kindlustatud vastutuse tuvastamiseks. If hüvitab need kulud ilma omavastutuseta isegi siis,
kui nõue osutub alusetuks.
18. Ekspertiisi-, õigusabi- ja kohtukulud tuleb eelnevalt Ifiga kooskõlastada kirjalikus või kirjalikku
taasesitamist võimaldavas vormis.
19. If ei hüvita ekspertiisi-, õigusabi- ja kohtukulusid, kui tegemist ei ole kindlustusjuhtumiga, kahju
on kindlustustingimustega välistatud.
NÄITED. If ei hüvita tahtlikult tekitatud kahjuga seotud õigusabikulu. If ei hüvita õigusabikulu, mis on
seotud intressinõuetega, leppetrahvi nõuetega, joobeseisundis tekitatud kahju hüvitamise nõuetega
jne.
20. Kui kindlustuslepingu alusel hüvitamisele kuuluv kahju on omavastutusest väiksem, ei hüvita If
ekspertiisi-, õigusabi- ja kohtukulusid.
21. Kui ekspertiisi-, õigusabi- ja kohtukulude ning kahju summa ületab kindlustussumma, on hüvitis
piiratud kindlustussummaga.
NÄIDE. Kindlustussumma 50 000 eurot. Kahjunõue on 40 000 eurot. Õigusabikulu kindlustatu õiguste
kaitseks on 15 000 eurot. If hüvitab kahjunõude ja õigusabikulude eest kokku 50 000 eurot.
NÕUDE LAHENDAMINE KOKKULEPPEGA
22. Kui If on seisukohal, et vaidlus on otstarbekas lahendada kokkuleppega, peab kindlustatu Ifi
ettepanekule kirjalikult vastama 5 päeva jooksul, kui If ei ole määranud pikemat tähtaega.
23. Kui kindlustatu jätab Ifi ettepanekule tähtaegselt vastamata või kokkuleppe sõlmimata, ei hüvita
If ekspertiisi-, õigusabi- ja kohtukulusid ega kahju suurenemist, mis tekib pärast Ifi ettepanekule
vastamise või kokkuleppe sõlmimise tähtaja möödumist.

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

KINDLUSTUSE KEHTIVUSPIIRKOND
26. Kindlustus kehtib, kui täidetud on kõik järgmised tingimused:
26.1. nõude aluseks olev õnnetusjuhtum toimus ja kahju tekkis kindlustuse kehtivuspiirkonnas ja
26.2. nõue esitati kindlustuse kehtivuspiirkonna õiguse alusel ja
26.3. nõuet lahendatakse kindlustuse kehtivuspiirkonna kohtus.
27. Kui kindlustuslepingus ei ole kindlustuse kehtivuspiirkonda märgitud, on selleks Eesti Vabariik.
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VÄLISTUSED
28. Lisaks alltoodule kasutatakse „Kindlustuse üldtingimuste“ välistusi.
29. Välistusi kohaldatakse sõltumata sellest, kas välistuses toodud asjaolu põhjustab kindlustu tegevus,
muu isiku tegevus või väline asjaolu.
TEGEMIST EI OLE KINDLUSTUSJUHTUMIGA
30. If ei hüvita, kui tegemist ei ole kindlustusjuhtumiga.
31. If ei hüvita, kui kahju ei vasta hüvitatava kahju tunnustele.
TAHTLIKULT TEKITATUD KAHJU
32. If ei hüvita, kui kindlustatu tekitas kahju tahtlikult või rikkus tahtlikult lepingut, õigusnormi, asja
kasutamiseks ette nähtud juhiseid või ohutusnõudeid.
TEADAOLEVAD ASJAOLUD
33. If ei hüvita, kui kindlustusvõtja või kindlustatu oli kahju hüvitamise nõudega seotud asjaolust
(nt kohustuse rikkumine, kahju tekkimine, pretensioon jms) teadlik või pidi olema teadlik enne
kindlustuslepingu sõlmimist. Käesolevat välistust kohaldatakse isegi juhul, kui kindlustusvõtja oli
eelnimetatud asjaolust Ifile teatanud.
KINDLUSTATU VALDUSES VÕI KASUTUSES OLEVAD ASJAD
34. If ei hüvita kahju, mis on tingitud kindlustatu valduses või kasutuses (üüri-, liisingu- või
järelmaksulepingu alusel kasutatavad asjad, laenatud arvuti jms) olevate vallas- ja/või kinnisasjade
hävimisest, kahjustumisest või kaotsiminekust.
NUTITELEFONID, TAHVELARVUTID
35. If ei hüvita puutetundliku ekraaniga nutitelefonile või tahvelarvutile tekkinud kahju.
EHITAMINE
36. If ei hüvita ehitamise tõttu tekkinud kahju, sh remondi-, lammutus- või kaevetööde tõttu tekkinud
kahju, kui ehitamiseks on nõutav ehitusluba või ehitusteatis.
ERIALASED TEENUSED
37. If ei hüvita erialase teenuse tõttu tekkinud kahju.
38. 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.
Tasuline tegevus ja muu töö
39. If ei hüvita kahju, mis on seotud majandus- või kutsetegevusega, tasu eest tehtava tegevusega, tasu
eest osutatud teenusega või tasu eest üle antud asjaga. Eeltoodud välistust ei kasutata juhul, kui
kindlustatu vastutab poliisile märgitud kinnisasja üürileandjana.
40. If ei hüvita kahju, mis on seotud töö- või teenistusülesannete täitmisega, samuti juriidilise isiku
juhtimisorgani liikmeks olemisega.
SPORT
41. If ei hüvita kahju, mis on seotud kindlustatu treeninglaagris, liiga-, meistri- või rahvusvahelistel
võistlustel osalemisega.
KÕRGE RISKIGA OBJEKTID
42. If ei hüvita, kui nõude aluseks on alltoodud objekt, sellega seotud mistahes tegevus, teenus või
toode:
42.1. relvad, lõhkeained;
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42.2.
42.3.
42.4.
42.5.
42.6.

batuudid, ronimisseinad, täispuhutavad mänguväljakud, ujula liutorud;
veesõidukid või nende osad;
õhusõidukid või nende osad, sh droonid;
mootorsõidukid, maastikusõidukid (sh auto- ja motosport), rööbassõidukid või nende osad;
maaparandussüsteemid või nende osad.

JOOBESEISUND
43. If ei hüvita, kui kahju tekitanud isik oli kahju tekitamise ajal alkoholi-, narkootilise, toksilise vms
joobe seisundis.
EBASEADUSLIK TEGEVUS
44. If ei hüvita, kui nõue tuleneb tegevusest, millega tegelemiseks kindlustatul puudus õigusaktidega
nõutav luba, sõiduki juhtimisõigus vms.
KOHUSTUSLIK KINDLUSTUS
45. If ei hüvita kahju, mis kuulub hüvitamisele kohustuslikku kindlustuste alusel.
MITTEVARALINE KAHJU
46. If ei hüvita mittevaralist kahju.
SAAMATA JÄÄNUD TULU
47. If ei hüvita saamata jäänud tulu, v.a punktis 15 isikukahju hulka loetav sissetuleku, elatise kaotus
või vähenemine.
AVALIK-ÕIGUSLIKUD SANKTSIOONID, SH TRAHVID
48. If ei hüvita kindlustatule määratud avalik-õiguslikest sanktsioonidest (rahaline karistus, rahatrahv,
sunniraha, vangistus, arest jms) tingitud kahju.
LEPINGUST TULENEV KÕRGENDATUD VASTUTUS
49. If ei hüvita, kui nõude aluseks on kokkulepe, millega on määratud seadusest rangemad kahju
hüvitamise tingimused, näiteks loobumine vastuväidete esitamisest, lihtsustatud tõendamine,
aegumistähtaja pikendamine, kahju ulatuse määramine, süü või vastutuse vorm jms.
LEPPETRAHVID, VIIVISED, INTRESSID
50. If ei hüvita lepingu alusel nõutavaid leppetrahve, viiviseid ega intresse, sõltumata sellest, kelle
vahel sõlmitud lepingust need tulenevad.
AEGUNUD NÕUDED
51. If ei hüvita, kui kindlustatu vastu esitatud nõue on aegunud.
KESKKONNAKAHJUD
52. If ei hüvita keskkonnale tekkinud kahju, välja arvatud äkilise, ettenägematu ja ühekordse
sündmuse tõttu tekkinud kulud reostuse kõrvaldamiseks ning vältimatult vajalikud esmased kahju
piiramiskulud, kui nende kulutuste hüvitamise eest vastutab kindlustatu.
53. If ei hüvita, kui kahju tekkis keskkonnale järk-järguliselt, korduva või jätkuva asjaolu tõttu.
NÄIDE. If ei hüvita, kui iga päev tilgub saasteainet pinnasele, mis tuleb aja möödudes eemaldada.
54. If ei hüvita keskkonnale tekkinud kahju heastamise tasu, näiteks nõuded ja kohustused Eesti
keskkonnavastutuse seaduse või või muu Euroopa Liidu keskkonnavastutust reguleerival direktiivil
põhineva õigusakti alusel.
ASBEST VÕI TUBAKAS
55. If ei hüvita asbesti või tubaka tervistkahjustavate omaduste tõttu tekkinud isikukahju.
INTELLEKTUAALNE OMAND
56. If ei hüvita, kui nõue tuleneb intellektuaalse omandi, näiteks kaubamärgi-, autori- või
patendiõiguse, kahjustamisest või rikkumisest.
KEMIKAALID
57. If ei hüvita kemikaali valdamisest või kasutamisest tingitud kahju.
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MUUD VÄLISTUSED
58. If ei hüvita, kui kahju tekkis:
58.1. mistahes nakkushaigusest, sh AIDS-ist, HI-viirusest või hepatiidist;
58.2. mistahes loomataudi haigustekitajast või ohtlikust taimekahjustajast;
58.3. hallituse, seene, sh majavammi tõttu.
KAASOMANDIS KÜTE, VESI, KANALISATSIOON, ELEKTER JMS
59. If ei hüvita kahju, mis on tingitud korteriomanditeks jaotatud hoone osast, mis on kõigi
korteriomanike kaasomandis.
NÄITED. Kindlustatu korteris asuv radiaator puruneb, vesi tekitab kahju naabritele. Radiaator on kõigi
korteriomanike kaasomandis, If seda kahju ei hüvita. Korteriomanike kaasomandist tulenevat
vastutust kindlustakse eraldi lepinguga.
TULE- JA PLAHVATUSOHTLIKUD AINED
60. If ei hüvita kahju, mis on tingitud kõrge tuleohtlikkusega või plahvatusohtlike ainete
käitlemise nõuete eiramisest.

KOHUSTUS TEAVITADA IFI KAHJUJUHTUMI KORRAL
61. Kindlustusvõtja peab viivitamata Ifile teatama nõude esitamisest ja mistahes asjaolust, mis võib
olla nõude aluseks. Sellised asjaolud on näiteks kohustuse rikkumine, kahju tekkimine, kliendi
pretensioon, kohtumenetluse või kohtuvälise menetluse algatamine jms.

HÜVITIS
62. Hüvitis on see osa kahjust ja ekspertiisi-, õigusabi- ning kohtukuludest, mille hüvitab If
kindlustussumma piires. If ei hüvita kahju omavastutuse ulatuses.
63. Kindlustussumma väheneb iga hüvitise võrra.
NÄIDE. Kindlustussumma on 10 000 eurot. If hüvitab kindlustusjuhtumi tõttu tekkinud kahju 3 000
eurot. Kindlustussumma väheneb (10 000 – 3 000) 7 000 euroni.
64. Kui mitu kindlustusjuhtumit on tingitud ühest ja samast sündmusest, kohaldatakse kõigi samast
sündmusest tingitud kindlustusjuhtumite suhtes ühte omavastustust.
65. Kui If maksab hüvitist perioodiliste maksetena (nt elatis), siis tasub kindlustatu omavastutuse
ulatuses esimesed perioodilised maksed ja seejärel jätkab perioodiliste maksete tasumist If.
66. Ifil on õigus hüvitisest kinni pidada kindlustusperioodi eest tasumata maksed, sõltumata sellest,
kas makse tähtpäev on saabunud. Ifil on see õigus ka juhul, kui hüvitise saaja ei ole kindlustusvõtja.
67. Hüvitise saaja peab Ifile teatama oma pangakonto numbri.

IFI TAGASINÕUDEÕIGUS
68. Kindlustatule kuuluv kahju hüvitamise nõudeõigus kahju eest vastutava isiku vastu läheb hüvitise
maksmise korral hüvitatud summa ulatuses üle Ifile.
69. If ei pea maksma hüvitist enne, kui kindlustatu on allkirjastanud nõudeõiguse üleminekut
kinnitava dokumendi.
70. Kui kindlustatu loobub oma nõudest kahju eest vastutava isiku vastu või õigusest, mis seda nõuet
tagab, vabaneb If hüvitamise kohustusest niivõrd, kuivõrd If oleks saanud nõuda hüvitist selle
nõude või õiguse alusel.
71. If ei esita tagasinõudeid kindlustatu töötajate vastu.
72. Kindlustusvõtja peab abistama Ifi tagasinõude esitamisel, näiteks edastama nõudeõiguse
teostamiseks vajalikke andmeid, dokumente jms. Kui kindlustusvõtja rikub eeltoodud kohustust, ei
ole Ifil hüvitise maksmise kohustust kuni eeltoodud kohustuse täitmiseni.
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