
AB “Lietuvos draudimas” Eesti filiaal
Reg. kood: 12831829, KMKR: EE 101788098
PZU on AB “Lietuvos draudimas” Eesti filiaali kaubamärk Eestis. AB “Lietuvos draudimas” on Leedu kahjukindlustusselts, mis kuulub rahvusvahelisse PZU kontserni. 

Käesolev dokument moodustab ühe osa AB "Lietuvos Draudimas" 
Eesti filiaaliga (edaspidi PZU) sõlmitud kindlustuslepingust, mille 
kindlustatud riskiks on notariaadiseaduses sätestatud ametitoimingute 
või ametiteenuste (edaspidi ametitegevus) osutamisega kaasnevad 
varalised kohustused. Siin reguleerimata küsimustes juhinduvad 
kindlustuslepingu pooled võlaõigusseadusest ja muudest 
õigusaktidest.

Käesoleva kindlustuslepinguga ei kindlustata vastutust, mis tuleneb 
kindlustatu tegevusest väljaspool notari ametitegevust.

1. Kindlustusvõtja ja kindlustatud isik

1.1.  Kindlustusvõtja on kindlustushuvi omav isik, kes on sõlminud   
   PZU-ga kindlustuslepingu.
1.2. Kindlustatud isik on notar, kellega seotud kindlustusrisk on   
   kindlustatud.
1.3.  Kindlustusleping laieneb kõigile notari alluvuses ja/või ülesandel   
   töötavatele füüsilistele isikutele, keda kasutatakse ametitegevu-   
   se raames.
1.4.  Kindlustusvõtja on kohustatud tutvustama kindlustuslepingu   
   tingimusi kõigile kindlustatud isikutele ja tegema kõik endast   
   oleneva kindlustusjuhtumi ärahoidmiseks.

2. Kindlustusjuhtum

2.1. Kindlustusjuhtum on kindlustusperioodil toimunud süüline rik-   
   kumine (edaspidi sündmus), mis on põhjuslikus seoses notari   
   ametitegevusega ja mille tagajärjel kindlustatud isikul on tekki-   
   nud seadusjärgne kahju hüvitamise kohustus.
2.2. Kindlustusjuhtum ei ole käesolevate tingimuste punktis 5 nime-   
   tatud kahju.
2.3. Kõik ühest ja samast põhjusest tulenevad sündmused ja ühest   
   ja samast sündmusest tulenevad nõuded loetakse üheks kind-   
   lustusjuhtumiks. Kindlustusjuhtumi toimumise ajaks loetakse   
   esimese sündmuse toimumise aega.

3. Kindlustuslepingu kehtivus

3.1. Kahju hüvitamisel lähtutakse sündmuse toimumise ajal kehti-   
   nud õigusaktidest, kindlustuslepingu tingimustest, hüvitamise   
   ülempiirist, omavastutusest ja hindadest. Kui kindlustatu rikku-   
   mine seisnes tegevusetuses, loetakse, et rikkumine on aset   
   leidnud ajal, mil kindlustatul tekkis kohustus vastav tegu soori-   
   tada.
3.2. PZU täitmise kohustus kehtib kahju suhtes, mille tekitanud   
   sündmus toimus kindlustuslepingus märgitud kindlustuskohas.   
   Kui kindlustuslepingus ei ole kindlustuskohta märgitud, on kind-   
   lustuskoht Eesti Vabariik.
3.3. Kindlustuskaitse laieneb nõuetele, mis esitatakse kindlustatud   
   isiku vastu notariaadiseaduses ettenähtud tähtaja jooksul.   
   Kindlustusandjal ei ole täitmise kohustust, kui kindlustatud isiku   
   vastu esitatud nõue on aegunud.

4. Kindlustushüvitis, õigusabikulud ja omavastutus

4.1. Kindlustushüvitis on rahasumma, mis makstakse välja kahju hü-   
   vitamiseks.
4.2. Õigusabikulud käesolevate tingimuste mõistes on nõuete me-   
   netlemisel kindlustatud isiku õigusabile, ekspertiisile ja kohtupi-   
   damisele kulutatud summa.
4.3. Õigusabikulud hüvitab PZU juhul, kui see on vajalik nõude tõr-   
   jumiseks ja kindlustatu õiguste kaitseks. Hüvitamisele kuuluvad   
   ainult PZU-ga eelnevalt kooskõlastatud mõistliku suurusega ja   
   vajalikud õigusabikulud.

4.4. Hüvitise ülempiir (seaduse mõistes kindlustussumma) on kõigi   
   kindlustuslepingus kokkulepitud kohustuste ja väljamaksete   
   maksimumsumma.
4.5. Üksikjuhtumi hüvitispiir on maksimaalselt väljamakstav summa   
   kõigi ühest ja samast sündmusest tulenevate nõuete suhtes.   
   Juhul, kui üksikjuhtumi hüvitispiiri ei ole eraldi kokku lepitud,   
   loetakse see võrdseks hüvitise ülempiiriga.
4.6. Hüvitise ülempiir väheneb kindlustuslepingu alusel väljamaks-   
   tud hüvitise võrra. Pärast kindlustusjuhtumit esitatud kindlus-   
   tusvõtja avalduse alusel võib poolte kokkuleppel hüvitise ülem-   
   piiri taastada.
4.7. Omavastutus on kindlustuslepingus kokkulepitud rahasumma,   
   mis iga kindlustusjuhtumi korral jääb kindlustusvõtja kanda.
4.8. Olukorras, kus kahju hüvitatakse kahjustatud isikule omavastu-   
   tust maha arvamata, kohustub kindlustusvõtja tasuma kindlus-   
   tusandjale omavastutuse summa. 
4.9. Õigusabikulude suhtes omavastutust ei rakendata, v.a siis, kui   
   on kokku lepitud teisiti.
4.10. Kindlustusvõtja on kohustatud tagastama kindlustusandjale   
   kindlustushüvitise, kui hüvitamist välistavad asjaolud ilmnevad   
   pärast seda, kui kindlustusandja on nõude hüvitanud.

5. Välistused

5.1. Kindlustusandjal ei ole täitmise kohustust tahtlikult tekitatud   
   kahju suhtes ning kahju suhtes, mille aluseks olnud sündmu-   
   sest oli kindlustusvõtja teadlik enne kindlustuslepingu sõlmi-   
   mist;
5.2. Kindlustusandjal ei ole täitmise kohustust  kahju osas, mille   
   põhjuseks on vääramatu jõud: sõda, riigipööre, revolutsioon,   
   streik, rahvarahutus, eriolukord, konfiskeerimine, natsionalisee-   
   rimine, terrorism, loodusõnnetus jms.;
5.3. Kindlustusandjal ei ole täitmise kohustust kahju osas mis on te-   
   kitatud väljaspool notari ametitegevust;
5.4. Kindlustusandjal ei ole täitmise kohustust ühe ja sama kindlus-   
   tuslepinguga kaetud isikute omavaheliste nõuete osas;
5.5. Kindlustusandjal ei ole täitmise kohustust kahju osas, mis on   
   seotud sõiduki, ruumi, hoone, rajatise, territooriumi haldamise,   
   valdamise või kasutamisega.
5.6. Kindlustusandjal ei ole täitmise kohustust kui kindlustusvõtja   
   hilineb kindlustusmakse tasumisega ega ole tasunud kindlustus-   
   makset ka kindlustusandja poolt määratud täiendava tähtaja   
   jooksul. Makse täiendavast tähtajast hilisemal tasumisel ei laie-   
   ne kindlustuskaitse enne tasumise tähtpäeva toimunud sünd-   
   muste suhtes.
 
6. Mitmekordne kindlustus

6.1. Mitmekordne kindlustus on olukord, kus on kas osaliselt või   
   täielikult kindlustatud sama kindlustusriski vastu sama või mit-   
   me kindlustusandja poolt ja kindlustusandjate tasutavate hüvi-   
   tiste kogusumma ületaks kahju suuruse. Mitmekordse kindlus-   
   tuse korral vastutavad kindlustusandjad solidaarvõlgnikena kuid   
   mitte suuremas osas kui on kahju tegelik suurus.

7. Kindlustusvõtja kohustused

7.1.  Kindlustusvõtja on kohustatud:
7.2.1. järgima Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte, kindlustuslepingus   
   märgitud ohutusnõudeid ning eri- ja lisatingimusi;
7.2.2. selgitama kindlustuslepingust tulenevaid kohustusi isikutele, kes   
   on kindlustusvõtjaga võrdsustatud, s.o isikutele, kelle tegevus   
   võib kaasa tuua kindlustusvõtja vastutuse, ja isikutele, kes oma 
   tööülesannete tõttu peavad tagama kindlustusvõtja kindlustus-   
   lepingu järgsete kohustuste täitmise;
7.2.3. võimaldama PZU esindajal tutvuda riske mõjutavate asjaolude-   
   ga ja vajaliku dokumentatsiooniga;
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7.2.4. esitama täieliku ja õige teabe kindlustusriskide hindamiseks ja   
   teatama kõigist talle teada olevatest olulistest asjaoludest, mis   
   võivad mõjutada PZU otsust kindlustuslepingu sõlmimise suh-   
   tes, samuti kindlustuslepingust tulenevat hüvitamiskohustust,   
   sh peab esitama teabe kõigist toimunud kindlustusjuhtumitest   
   ning sündmustest, mis võivad kujuneda nõudeks;
7.2.5. teatama viivitamatult PZU-le kindlustusjuhtumi toimumise või-   
   malikkuse suurenemisest ja/või võimaliku kahju suurenemisest   
   (muudatused võrreldes kindlustuslepingus märgituga või kind-   
   lustuslepingu sõlmimise ajaga);
7.2.6. tegema kõik endast oleneva kindlustusjuhtumi ärahoidmiseks ja   
   kahju vähendamiseks, vältima kindlustusriski võimalikkuse suu-   
   renemist ja tagama, et sama teevad isikud, kes on kindlustus-   
   võtjaga võrdsustatud;
7.2.7. teatama viivitamatult mitmekordse kindlustuse tekkimisest.
7.3  Kindlustusjuhtumi toimumisel on kindlustusvõtja kohustatud:
7.3.1. võtma viivitamatult tarvitusele abinõud kahju piiramiseks ja   
   vähendamiseks;
7.3.2. teatama kindlustusjuhtumist PZU-le kirjalikku taasesitamist või-   
   maldaval viisil esimesel võimalusel pärast sellest teada saamist   
   isiklikult või esindaja kaudu. Kui kindlustusjuhtumi täpset toi-   
   mumisaega ei ole võimalik kindlaks teha, loetakse selleks aeg,   
   mil kindlustusvõtja või temaga võrdsustatud isik oleks pidanud   
   kindlustusjuhtumist teada saama;
7.3.3. täitma PZU-lt saadud juhiseid.
7.4. Kindlustusvõtja peab esitama PZU-le kogu temal oleva teabe,   
   mis on vajalik PZU lepinguliste kohustuste kindlaksmäärami-   
   seks, sh kõik dokumendid kahju tekkepõhjuse ja suuruse kohta,   
   ja volitama PZU-d hankima vajalikku teavet ja dokumente.
7.5. Kui kahju hüvitab kolmas isik, peab kindlustusvõtja sellest   
   PZU-le viivitamatult teatama.
7.6. Eespool nimetatud kindlustusvõtja kohustuste loetelu ei ole am-   
   mendav. Käesolevate tingimuste teised punktid ja muud kind-   
   lustuslepingu dokumendid võivad sisaldada ka muid kohustusi.

8. Hoolsuskohustus

8.1.  Kindlustusvõtja ja temaga võrdsustatud isikud on kohustatud   
   järgima tavapärast ametitegevuseks vajalikku hoolsuskohus-   
   tust, mis tulenevad Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest,   
   asjakohastest juhenditest, heast tavast ja kindlustuslepingust.
8.2.  Kindlustusvõtja on kohustatud käituma heaperemehelikult ja   
   hoolikalt, et vältida kahjuliku tagajärje tekkimist, ning rakenda-   
   ma tavapäraseid kahju vältimise abinõusid.

9. PZU kohustused

    PZU on kohustatud:
9.1. tutvustama kindlustusvõtjale enne kindlustuslepingu sõlmimist   
   kindlustuslepinguga seotud dokumente;
9.2. hoidma saladuses talle kindlustuslepinguga seoses teatavaks   
   saanud andmeid. Andmeid võib edastada kindlustusandja koos-   
   tööpartnerile uute kindlustuslepingute sõlmimiseks, kahjukäsit-   
   luseks ning ekspertarvamuse küsimiseks;
9.3. alustama pärast kindlustusvõtja kahjuteate saamist viivitama-   
   tult kahjukäsitlust ja tegema kindlaks hüvitatava kahju suuruse;
9.4. registreerima kahjuteate ning hüvitise taotleja soovil väljastama   
   sellekohase kinnituse;
9.5. teavitama kindlustusvõtjat esimesel võimalusel kindlustusjuhtu-   
   mi tagajärjel tekkinud kahju põhjuse ja suuruse kindlakstegemi-   
   seks vajalikest dokumentidest;
9.6. tegema kahju hüvitamise või sellest keeldumise otsuse hiljemalt   
   10 tööpäeva jooksul alates kõigi nõutavate dokumentide saami-   
   sest ning kahju suuruse ja tekkimise asjaolude kindlakstegemi-   
   sest. Alustatud kriminaalmenetluse korral on PZU-l õigus otsuse   
   vastuvõtmist edasi lükata, kui kriminaalmenetlus on algatatud   
   kindlustuskelmuse asjas ja/või hüvitamiskohustus sõltub menet-   
   luse tulemusest;
9.7.  selgitama kindlustuslepingu kehtimise ajal tehtud PZU tüüptin-   
   gimuste ja/või kindlustusmakse muudatusi;
9.8. hüvitama kahju kohe pärast hüvitamise otsustamist või esime-   
   sel võimalusel pärast hüvitamise otsustamist, kui hüvitamine   
   sõltub hüvitise taotlejast. 

10. Vaidluste lahendamine

   Kõik käesolevast kindlustuslepingust tulenevad vaidlused lahen-   
   datakse kas läbirääkimiste teel, lepitaja vahendusel, kindlustuse   
   vaidluskomisjonis või Harju Maakohtus.

11. Teadete edastamise viis

   Kõik kindlustuslepingu poolte vahel lepingu täitmisel edastata-   
   vad teated tuleb esitada kirjalikku taasesitamist võimaldavas   
   vormis või telefoni teel PZU numbrile.
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Käesolev dokument moodustab ühe osa AB "Lietuvos Draudimas" 
Eesti filiaaliga (edaspidi PZU) sõlmitud kindlustuslepingust, mille 
kindlustatud riskiks on notariaadiseaduses sätestatud ametitoimingute 
või ametiteenuste (edaspidi ametitegevus) osutamisega kaasnevad 
varalised kohustused. Siin reguleerimata küsimustes juhinduvad 
kindlustuslepingu pooled võlaõigusseadusest ja muudest 
õigusaktidest.

Käesoleva kindlustuslepinguga ei kindlustata vastutust, mis tuleneb 
kindlustatu tegevusest väljaspool notari ametitegevust.

1. Kindlustusvõtja ja kindlustatud isik

1.1.  Kindlustusvõtja on kindlustushuvi omav isik, kes on sõlminud   
   PZU-ga kindlustuslepingu.
1.2. Kindlustatud isik on notar, kellega seotud kindlustusrisk on   
   kindlustatud.
1.3.  Kindlustusleping laieneb kõigile notari alluvuses ja/või ülesandel   
   töötavatele füüsilistele isikutele, keda kasutatakse ametitegevu-   
   se raames.
1.4.  Kindlustusvõtja on kohustatud tutvustama kindlustuslepingu   
   tingimusi kõigile kindlustatud isikutele ja tegema kõik endast   
   oleneva kindlustusjuhtumi ärahoidmiseks.

2. Kindlustusjuhtum

2.1. Kindlustusjuhtum on kindlustusperioodil toimunud süüline rik-   
   kumine (edaspidi sündmus), mis on põhjuslikus seoses notari   
   ametitegevusega ja mille tagajärjel kindlustatud isikul on tekki-   
   nud seadusjärgne kahju hüvitamise kohustus.
2.2. Kindlustusjuhtum ei ole käesolevate tingimuste punktis 5 nime-   
   tatud kahju.
2.3. Kõik ühest ja samast põhjusest tulenevad sündmused ja ühest   
   ja samast sündmusest tulenevad nõuded loetakse üheks kind-   
   lustusjuhtumiks. Kindlustusjuhtumi toimumise ajaks loetakse   
   esimese sündmuse toimumise aega.

3. Kindlustuslepingu kehtivus

3.1. Kahju hüvitamisel lähtutakse sündmuse toimumise ajal kehti-   
   nud õigusaktidest, kindlustuslepingu tingimustest, hüvitamise   
   ülempiirist, omavastutusest ja hindadest. Kui kindlustatu rikku-   
   mine seisnes tegevusetuses, loetakse, et rikkumine on aset   
   leidnud ajal, mil kindlustatul tekkis kohustus vastav tegu soori-   
   tada.
3.2. PZU täitmise kohustus kehtib kahju suhtes, mille tekitanud   
   sündmus toimus kindlustuslepingus märgitud kindlustuskohas.   
   Kui kindlustuslepingus ei ole kindlustuskohta märgitud, on kind-   
   lustuskoht Eesti Vabariik.
3.3. Kindlustuskaitse laieneb nõuetele, mis esitatakse kindlustatud   
   isiku vastu notariaadiseaduses ettenähtud tähtaja jooksul.   
   Kindlustusandjal ei ole täitmise kohustust, kui kindlustatud isiku   
   vastu esitatud nõue on aegunud.

4. Kindlustushüvitis, õigusabikulud ja omavastutus

4.1. Kindlustushüvitis on rahasumma, mis makstakse välja kahju hü-   
   vitamiseks.
4.2. Õigusabikulud käesolevate tingimuste mõistes on nõuete me-   
   netlemisel kindlustatud isiku õigusabile, ekspertiisile ja kohtupi-   
   damisele kulutatud summa.
4.3. Õigusabikulud hüvitab PZU juhul, kui see on vajalik nõude tõr-   
   jumiseks ja kindlustatu õiguste kaitseks. Hüvitamisele kuuluvad   
   ainult PZU-ga eelnevalt kooskõlastatud mõistliku suurusega ja   
   vajalikud õigusabikulud.

4.4. Hüvitise ülempiir (seaduse mõistes kindlustussumma) on kõigi   
   kindlustuslepingus kokkulepitud kohustuste ja väljamaksete   
   maksimumsumma.
4.5. Üksikjuhtumi hüvitispiir on maksimaalselt väljamakstav summa   
   kõigi ühest ja samast sündmusest tulenevate nõuete suhtes.   
   Juhul, kui üksikjuhtumi hüvitispiiri ei ole eraldi kokku lepitud,   
   loetakse see võrdseks hüvitise ülempiiriga.
4.6. Hüvitise ülempiir väheneb kindlustuslepingu alusel väljamaks-   
   tud hüvitise võrra. Pärast kindlustusjuhtumit esitatud kindlus-   
   tusvõtja avalduse alusel võib poolte kokkuleppel hüvitise ülem-   
   piiri taastada.
4.7. Omavastutus on kindlustuslepingus kokkulepitud rahasumma,   
   mis iga kindlustusjuhtumi korral jääb kindlustusvõtja kanda.
4.8. Olukorras, kus kahju hüvitatakse kahjustatud isikule omavastu-   
   tust maha arvamata, kohustub kindlustusvõtja tasuma kindlus-   
   tusandjale omavastutuse summa. 
4.9. Õigusabikulude suhtes omavastutust ei rakendata, v.a siis, kui   
   on kokku lepitud teisiti.
4.10. Kindlustusvõtja on kohustatud tagastama kindlustusandjale   
   kindlustushüvitise, kui hüvitamist välistavad asjaolud ilmnevad   
   pärast seda, kui kindlustusandja on nõude hüvitanud.

5. Välistused

5.1. Kindlustusandjal ei ole täitmise kohustust tahtlikult tekitatud   
   kahju suhtes ning kahju suhtes, mille aluseks olnud sündmu-   
   sest oli kindlustusvõtja teadlik enne kindlustuslepingu sõlmi-   
   mist;
5.2. Kindlustusandjal ei ole täitmise kohustust  kahju osas, mille   
   põhjuseks on vääramatu jõud: sõda, riigipööre, revolutsioon,   
   streik, rahvarahutus, eriolukord, konfiskeerimine, natsionalisee-   
   rimine, terrorism, loodusõnnetus jms.;
5.3. Kindlustusandjal ei ole täitmise kohustust kahju osas mis on te-   
   kitatud väljaspool notari ametitegevust;
5.4. Kindlustusandjal ei ole täitmise kohustust ühe ja sama kindlus-   
   tuslepinguga kaetud isikute omavaheliste nõuete osas;
5.5. Kindlustusandjal ei ole täitmise kohustust kahju osas, mis on   
   seotud sõiduki, ruumi, hoone, rajatise, territooriumi haldamise,   
   valdamise või kasutamisega.
5.6. Kindlustusandjal ei ole täitmise kohustust kui kindlustusvõtja   
   hilineb kindlustusmakse tasumisega ega ole tasunud kindlustus-   
   makset ka kindlustusandja poolt määratud täiendava tähtaja   
   jooksul. Makse täiendavast tähtajast hilisemal tasumisel ei laie-   
   ne kindlustuskaitse enne tasumise tähtpäeva toimunud sünd-   
   muste suhtes.
 
6. Mitmekordne kindlustus

6.1. Mitmekordne kindlustus on olukord, kus on kas osaliselt või   
   täielikult kindlustatud sama kindlustusriski vastu sama või mit-   
   me kindlustusandja poolt ja kindlustusandjate tasutavate hüvi-   
   tiste kogusumma ületaks kahju suuruse. Mitmekordse kindlus-   
   tuse korral vastutavad kindlustusandjad solidaarvõlgnikena kuid   
   mitte suuremas osas kui on kahju tegelik suurus.

7. Kindlustusvõtja kohustused

7.1.  Kindlustusvõtja on kohustatud:
7.2.1. järgima Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte, kindlustuslepingus   
   märgitud ohutusnõudeid ning eri- ja lisatingimusi;
7.2.2. selgitama kindlustuslepingust tulenevaid kohustusi isikutele, kes   
   on kindlustusvõtjaga võrdsustatud, s.o isikutele, kelle tegevus   
   võib kaasa tuua kindlustusvõtja vastutuse, ja isikutele, kes oma 
   tööülesannete tõttu peavad tagama kindlustusvõtja kindlustus-   
   lepingu järgsete kohustuste täitmise;
7.2.3. võimaldama PZU esindajal tutvuda riske mõjutavate asjaolude-   
   ga ja vajaliku dokumentatsiooniga;

7.2.4. esitama täieliku ja õige teabe kindlustusriskide hindamiseks ja   
   teatama kõigist talle teada olevatest olulistest asjaoludest, mis   
   võivad mõjutada PZU otsust kindlustuslepingu sõlmimise suh-   
   tes, samuti kindlustuslepingust tulenevat hüvitamiskohustust,   
   sh peab esitama teabe kõigist toimunud kindlustusjuhtumitest   
   ning sündmustest, mis võivad kujuneda nõudeks;
7.2.5. teatama viivitamatult PZU-le kindlustusjuhtumi toimumise või-   
   malikkuse suurenemisest ja/või võimaliku kahju suurenemisest   
   (muudatused võrreldes kindlustuslepingus märgituga või kind-   
   lustuslepingu sõlmimise ajaga);
7.2.6. tegema kõik endast oleneva kindlustusjuhtumi ärahoidmiseks ja   
   kahju vähendamiseks, vältima kindlustusriski võimalikkuse suu-   
   renemist ja tagama, et sama teevad isikud, kes on kindlustus-   
   võtjaga võrdsustatud;
7.2.7. teatama viivitamatult mitmekordse kindlustuse tekkimisest.
7.3  Kindlustusjuhtumi toimumisel on kindlustusvõtja kohustatud:
7.3.1. võtma viivitamatult tarvitusele abinõud kahju piiramiseks ja   
   vähendamiseks;
7.3.2. teatama kindlustusjuhtumist PZU-le kirjalikku taasesitamist või-   
   maldaval viisil esimesel võimalusel pärast sellest teada saamist   
   isiklikult või esindaja kaudu. Kui kindlustusjuhtumi täpset toi-   
   mumisaega ei ole võimalik kindlaks teha, loetakse selleks aeg,   
   mil kindlustusvõtja või temaga võrdsustatud isik oleks pidanud   
   kindlustusjuhtumist teada saama;
7.3.3. täitma PZU-lt saadud juhiseid.
7.4. Kindlustusvõtja peab esitama PZU-le kogu temal oleva teabe,   
   mis on vajalik PZU lepinguliste kohustuste kindlaksmäärami-   
   seks, sh kõik dokumendid kahju tekkepõhjuse ja suuruse kohta,   
   ja volitama PZU-d hankima vajalikku teavet ja dokumente.
7.5. Kui kahju hüvitab kolmas isik, peab kindlustusvõtja sellest   
   PZU-le viivitamatult teatama.
7.6. Eespool nimetatud kindlustusvõtja kohustuste loetelu ei ole am-   
   mendav. Käesolevate tingimuste teised punktid ja muud kind-   
   lustuslepingu dokumendid võivad sisaldada ka muid kohustusi.

8. Hoolsuskohustus

8.1.  Kindlustusvõtja ja temaga võrdsustatud isikud on kohustatud   
   järgima tavapärast ametitegevuseks vajalikku hoolsuskohus-   
   tust, mis tulenevad Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest,   
   asjakohastest juhenditest, heast tavast ja kindlustuslepingust.
8.2.  Kindlustusvõtja on kohustatud käituma heaperemehelikult ja   
   hoolikalt, et vältida kahjuliku tagajärje tekkimist, ning rakenda-   
   ma tavapäraseid kahju vältimise abinõusid.

9. PZU kohustused

    PZU on kohustatud:
9.1. tutvustama kindlustusvõtjale enne kindlustuslepingu sõlmimist   
   kindlustuslepinguga seotud dokumente;
9.2. hoidma saladuses talle kindlustuslepinguga seoses teatavaks   
   saanud andmeid. Andmeid võib edastada kindlustusandja koos-   
   tööpartnerile uute kindlustuslepingute sõlmimiseks, kahjukäsit-   
   luseks ning ekspertarvamuse küsimiseks;
9.3. alustama pärast kindlustusvõtja kahjuteate saamist viivitama-   
   tult kahjukäsitlust ja tegema kindlaks hüvitatava kahju suuruse;
9.4. registreerima kahjuteate ning hüvitise taotleja soovil väljastama   
   sellekohase kinnituse;
9.5. teavitama kindlustusvõtjat esimesel võimalusel kindlustusjuhtu-   
   mi tagajärjel tekkinud kahju põhjuse ja suuruse kindlakstegemi-   
   seks vajalikest dokumentidest;
9.6. tegema kahju hüvitamise või sellest keeldumise otsuse hiljemalt   
   10 tööpäeva jooksul alates kõigi nõutavate dokumentide saami-   
   sest ning kahju suuruse ja tekkimise asjaolude kindlakstegemi-   
   sest. Alustatud kriminaalmenetluse korral on PZU-l õigus otsuse   
   vastuvõtmist edasi lükata, kui kriminaalmenetlus on algatatud   
   kindlustuskelmuse asjas ja/või hüvitamiskohustus sõltub menet-   
   luse tulemusest;
9.7.  selgitama kindlustuslepingu kehtimise ajal tehtud PZU tüüptin-   
   gimuste ja/või kindlustusmakse muudatusi;
9.8. hüvitama kahju kohe pärast hüvitamise otsustamist või esime-   
   sel võimalusel pärast hüvitamise otsustamist, kui hüvitamine   
   sõltub hüvitise taotlejast. 

10. Vaidluste lahendamine

   Kõik käesolevast kindlustuslepingust tulenevad vaidlused lahen-   
   datakse kas läbirääkimiste teel, lepitaja vahendusel, kindlustuse   
   vaidluskomisjonis või Harju Maakohtus.

11. Teadete edastamise viis

   Kõik kindlustuslepingu poolte vahel lepingu täitmisel edastata-   
   vad teated tuleb esitada kirjalikku taasesitamist võimaldavas   
   vormis või telefoni teel PZU numbrile.

 


