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SALVA KINDLUSTUSE AS-I VASTUTUSKINDLUSTUSE ÜLDTINGIMUSED
SISUKORD

2.

MÕISTED

2.1

Kindlustusandja on Salva Kindlustuse AS (edaspidi Salva).

2.2

Kindlustusvõtja on Salvaga kindlustuslepingu sõlminud
isik, kes kohustub tasuma kindlustusmakseid ning tutvustama kindlustatud isikule kindlustuslepingu tingimusi.

2.3

Vastutuskindlustuses on kindlustatud isikuks see, kellega
seotud vastutuse on kindlustusvõtja ära kindlustanud.
Eeldatakse, et kindlustusvõtja kindlustab üksnes endaga
seotud kindlustusriski.

2.4

Kolmas isik on kahjustatud isik, kes ei ole Salva, kindlustusvõtja ega kindlustatud isik.

2.5

Kindlustusrisk on oht, mille vastu kindlustatakse.
Vastutuskindlustuses loetakse ohuks vastutuse tekkimisega kaasnevat kahju hüvitamise kohustust.

2.6

Kindlustusjuhtum on kindlustuslepingus määratletud
vastutuse tekkimise juriidilise aluse realiseerumine,
millele ei kohaldu ükski kindlustuslepingust tulenev
välistus või piirang. Kindlustusjuhtumi realiseerumisel
tekib Salval kindlustushüvitise maksmise kohustus.
Erinevalt eeltoodust hüvitatakse kindlustuslepingus
sätestatud tingimustel õigusabi- ning ekspertiisikulud,
mis on vajalikud kindlustatud isiku vastu esitatud nõude
tõrjumiseks.

2.7

20.
21.
22.

KOHALDAMISALA ...................................................................... 1
MÕISTED ................................................................................... 1
KINDLUSTUSLEPINGU SÕLMIMINE JA KEHTIVUS ...................... 2
KINDLUSTUSMAKSE .................................................................. 2
KINDLUSTUSMAKSE HILINEMINE JA TASUMATA JÄTMINE ....... 2
SALVA TEAVITAMISKOHUSTUS.................................................. 2
KINDLUSTUSVÕTJA TEAVITAMISKOHUSTUS ENNE LEPINGU
SÕLMIMIST JA SELLE RIKKUMISE TAGAJÄRJED.......................... 3
TEADETE SAATMINE .................................................................. 3
KOLMANDA ISIKU RISKI KINDLUSTAMINE ................................. 3
KAHJU ....................................................................................... 3
NÕUDEÕIGUS JA SELLE PIKKUS VABATAHTLIKU
VASTUTUSKINDLUSTUSE LEPINGU KORRAL .............................. 4
NÕUDEÕIGUS JA SELLE PIKKUS KOHUSTUSLIKU
VASTUTUSKINDLUSTUSE LEPINGU KORRAL .............................. 4
ÕIGUSABI- JA EKSPERTIISIKULUD .............................................. 4
KINDLUSTATUD ISIKU KOHUSTUSED ......................................... 4
KINDLUSTUSSUMMA JA OMAVASTUTUS .................................. 5
KINDLUSTATUD ISIK SOLIDAARVÕLGNIKUNA ........................... 5
KINDLUSTATUD ETTEVÕTTE ÜLEMINEK .................................... 5
KAHJU KÄSITLEMISE ÜLDISED PÕHIMÕTTED VABATAHTLIKU
VASTUTUSKINDLUSTUSE LEPINGU PUHUL ................................ 5
KAHJU KÄSITLEMISE ÜLDISED PÕHIMÕTTED KOHUSTUSLIKU
VASTUTUSKINDLUSTUSE PUHUL ............................................... 6
ÜLDISED VÄLISTUSED ................................................................ 6
ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE ................................................... 6
VAIDLUSTE LAHENDAMINE ....................................................... 6

Kindlustushüvitis on igasugune kindlustuslepingu alusel
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rahaline
hüvitis,
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õigusabija
ekspertiisikuludeks makstav hüvitis.

2.8

1.

KOHALDAMISALA

Välistus on kindlustustingimustes määratletud juhtum,
kahju või kulu, mis välistab või piirab kindlustushüvitise
maksmise kohustust.

2.9

1.1

Vastutuskindlustuse üldtingimused (edaspidi üldtingimused) on Salva Kindlustuse AS-iga sõlmitud vabatahtlike
või kohustuslike vastutuskindlustuse lepingute osa, juhul
kui need on märgitud kindlustuspoliisile.

Kindlustusperiood on ajavahemik, mil kindlustuskaitse
kehtib.

2.10

Kehtivuspiirkond on kindlustuslepingus kokkulepitud
territoorium, kus kindlustuskaitse kehtib.

2.11

Kindlustuskaitse on kindlustuslepingus piiritletud Salva
kohustuste täitmise tingimused.

2.12

Kohustus on kindlustuslepingus määratletud ülesanne,
toiming või käitumisjuhis, mida kindlustuslepingu pool
peab järgima.

2.13

Soodustatud isikut vastutuskindlustuse lepingus üldjuhul
ei määrata.

2.14

Vabatahtlik vastutuskindlustuse leping on kindlustusleping, mille kohaselt toimub vastutuse kindlustamine
kindlustusvõtja vabast tahtest. Salva ning kindlustatud
isik ei ole kahjustatud kolmanda isiku suhtes solidaarvõlgnikud.

2.15

Kohustuslik vastutuskindlustuse leping on kindlustusleping, mille sõlmimise kohustus tuleneb seadusest. Salva
ning kindlustatud isik on kahjustatud kolmanda isiku
suhtes solidaarvõlgnikud.

2.16

Solidaarvõlasuhe tähendab mitme isiku ühist vastutust
kahjustatud isiku ees, mille korral võib kahjustatud isik ise
valida, kellelt ta kahju hüvitamist nõuab.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

1.2

1.3

Üldtingimused reguleerivad Salva, kindlustusvõtja ja
kindlustatud isiku vahelisi lepingulisi suhteid ning on
kindlustuslepingu lahutamatu osa.
Üldtingimusi kohaldatakse alati koos mõne vastutuskindlustuse
liigitingimustega.
Vastutuskindlustuse
liigitingimused on näiteks tegevuse, tootja, -tööandja või
ehitise omaniku vastutuskindlustuse tingimused.

1.4

Kindlustustingimustest tuleneda võivate vastuolude ja
erisuste korral lähtutakse tõlgendamisel esmalt kindlustuspoliisist, seejärel liigitingimustest ning viimasena
üldtingimustest.

1.5

Kui liigitingimustes on mõistele antud eritähendus,
lähtutakse kindlustuslepingu täitmisel ja tõlgendamisel
liigitingimustes toodust.

1.6

Kui kindlustuslepingu dokumendid on tõlgitud võõrkeelde, lähtutakse vastuolude ilmnemisel kindlustuslepingu
dokumentide eestikeelsest tekstist.

1.7

Kõik erikokkulepped märgitakse kindlustuspoliisile.
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3.

KINDLUSTUSLEPINGU SÕLMIMINE JA
KEHTIVUS

3.1

Salval on õigus küsida kindlustusvõtjalt või tema esindajalt isiku tuvastamiseks või esindusõiguse kontrollimiseks
isikut tõendavat ja/või esindusõiguse olemasolu tõendavat dokumenti ning teha nendest dokumentidest
koopiad.

3.2

Kui Salval tekib kahtlus esitatud dokumentide või isikusamasuse õigsuses, on tal õigus jätta tehing tegemata või
nõuda täiendavate dokumentide esitamist.

3.3

Salval on vabatahtliku vastutuskindlustuse korral lepinguvabaduse põhimõttest lähtuvalt õigus otsustada, kellega
ja millistel tingimustel ta kindlustuslepingu sõlmib või
jätab sõlmimata.

3.4

Salva väljastab kindlustusvõtja poolt edastatud andmete
alusel kindlustuspoliisi. Juhul kui esimene kindlustusmakse on tasutud õigeaegselt, algab kindlustuskaitse
kindlustuspoliisile märgitud kindlustusperioodi esimesel
päeval. Kindlustuskaitse kehtib poliisil nimetatud kindlustusperioodi jooksul. Kui kindlustusvõtja hilineb esimese
kindlustusmakse tasumisega, jõustub kindlustusleping
kindlustusmakse laekumisele järgnevast päevast.

3.5

Kui poliisi sisu kaldub kõrvale kindlustusvõtja poolt
edastatud teabest, peab kindlustusvõtja sellest Salvale
teatama enne kindlustusmakse tasumist. Kindlustusmakse tasumisega kinnitab kindlustusvõtja, et ta nõustub
poliisil avaldatud teabega ning soovib poliisile märgitud
tingimustel kindlustuslepingu sõlmida.

3.6

Poliisi kadumise või hävimise korral võib kindlustusvõtja
nõuda Salvalt asenduspoliisi väljastamist.

3.7

Kindlustuslepingu sõlmimisel kindlustusmaakleri vahendusel eeldatakse, et:

3.7.1

kindlustusmaakler on kindlustusvõtjale edastatud Salva
pakutavat kindlustuslepingut käsitleva lepingueelse teabe ning piisaval määral selgitanud pakutava kindlustuslepinguga seonduvaid võimalusi ja erinevaid kindlustuskaitseid;

3.7.2

vahendatava kindlustuslepingu tingimused vastavad
kindlustusvõtja poolt deklareeritud kindlustushuvile,
millele vastava kindlustuslepingu sõlmimiseks on
kindlustusmaakleri poole pöördutud.

3.8

Salva ei vastuta puuduliku suhtlemise eest kindlustusvõtja ja kindlustusmaakleri vahel või kindlustusmaakleri
poolt kindlustusvõtja tegelikule kindlustushuvile mittevastava kindlustuslepingu sõlmimise vahendamise eest.

3.9

3.10

3.11

lepingupoolele vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

Salval on õigus kindlustusleping üles öelda ning kindlustushüvitise maksmisest keelduda, kui kindlustusvõtja,
kindlustatud isik või kahjustatud isik osutub rahvusvahelise sanktsiooni subjektiks rahvusvahelise sanktsiooni seaduse mõttes.
Kumbki lepingupool võib öelda vastutuskindlustuse
lepingu üles 30 päeva jooksul ajast, mil kindlustusandja
on pärast kindlustusjuhtumi toimumist tunnistanud oma
hüvitamise kohustust kindlustusvõtja suhtes või keeldunud hüvitamisest pärast hüvitise sissenõutavaks muutumist.
Lepingu ülesütlemist sooviv kindlustuslepingu pool
kohustub esitama sellekohase tahteavalduse teisele
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3.12

Kui kindlustusleping lõpeb punktis 3.10 toodud põhjustel
kindlustusperioodi keskel, piirdub kindlustusvõtja kindlustusmaksete tasumise kohustus kindlustuslepingu
ennetähtaegselt lõppemise aja seisuga. Kindlustusvõtja
poolt ettemakstud kindlustusmaksed tagastatakse lepingu lõppemise aja seisuga.

4.

KINDLUSTUSMAKSE

4.1

Kindlustusvõtja on kohustatud tasuma kindlustusmakse
kindlustuslepingus ettenähtud suuruses ja tagama, et
kindlustusmakse või kokkulepitud osamakse (edaspidi ka
kindlustusmakse) laekuks Salvale kindlustuslepingus ettenähtud tähtpäevaks.

4.2

Kindlustusvõtja on kohustatud kindlustuslepingus märgitud kindlustusmakse tasuma sõltumata sellest, kas Salva
on kindlustusvõtjale saatnud asjakohase meeldetuletuse
või arve.

4.3

Kindlustuslepingu lõppemisel kindlustusperioodi jooksul
ülesütlemisega, taganemisega või muul põhjusel ennetähtaegselt, on Salval õigus kindlustusvõtjale tagastatavast kindlustusmaksest kinni pidada kindlustuslepingu
sõlmimise kulu.

4.4

Kindlustatud isik märgitakse nimeliselt kindlustuspoliisile.

5.

KINDLUSTUSMAKSE HILINEMINE JA
TASUMATA JÄTMINE

5.1

Kui sissenõutavaks muutunud kindlustusmakse või esimene kindlustusmakse ei ole tasutud kolmandale isikule
kahju tekkimise ajaks, vabaneb Salva oma täitmise
kohustusest.

5.2

Kui kindlustusvõtja ei tasu teist või järgnevat kindlustusmakset tähtaegselt, võib Salva kirjalikku taasesitamist
võimaldavas vormis määrata kindlustusvõtjale maksmiseks vähemalt kahenädalase tähtaja. Salva vabaneb
kindlustuslepingu täitmise kohustusest nende kahju
hüvitamise nõuete osas, mis on kindlustatud isikule
esitatud pärast täiendava tähtaja möödumist. Kui Salva ei
ole kindlustusmakse mittetasumise tõttu kindlustuslepingut üles öelnud, on tal täitmise kohustus nende juhtumite
osas, mis toimusid pärast kõigi Salvale võlgnetavate
kindlustusmaksete laekumisele järgnevat päeva.

5.3

Kui kindlustusvõtja ei tasu teist või järgnevat kindlustusmakset täiendavaks tähtajaks, on Salval õigus kindlustusleping ette teatamata üles öelda. Salva võib täiendava
maksetähtaja teates avaldada, et ta loeb lepingu tähtaja
möödumisel ülesöelduks, kui kindlustusvõtja ei ole tähtaja jooksul makseid tasunud.

5.4

Kui kindlustusvõtja tasub kindlustusmakse, loeb Salva
selle kõige varem tekkinud kindlustusmakse katteks, mis
on kindlustusvõtjal Salva ees selle kindlustuslepingu
alusel, mille eest kindlustusvõtja makse tasus.

6.

SALVA TEAVITAMISKOHUSTUS

6.1

Kui kindlustusperioodi jooksul muutub Salva nimi või
õiguslik vorm, aadress või struktuuriüksuse aadress, mille
vahendusel leping sõlmiti, või pädeva kindlustusjärelevalve aadress, teavitab Salva kindlustusvõtjat sellest
oma veebilehel või massiteabevahendite kaudu.
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7.

KINDLUSTUSVÕTJA TEAVITAMISKOHUSTUS
ENNE LEPINGU SÕLMIMIST JA SELLE
RIKKUMISE TAGAJÄRJED

7.1

Kindlustusvõtja peab lepingu sõlmimisel Salvale kirjalikult
teatama kõigist kindlustusvõtjale teada olevatest
asjaoludest, millel võib olla mõju Salva otsusele
kindlustusleping sõlmida või teha seda kokkulepitud
tingimustel.

7.2

7.3

7.4

Kindlustusvõtja on kohustatud andma Salva küsimustele
tõesed ja täielikud vastused, sh juhul, kui kindlustusvõtja
arvates võis kõnealune asjaolu olla Salvale juba teada.

7.6

Salva võib vabatahtliku vastutuskindlustuse lepingust
taganeda, kui kindlustusvõtja ei teatanud Salvale kindlustuslepingu sõlmimiseks olulistest asjaoludest ja rikkus
sellega käesolevate üldtingimuste punktis 7 sätestatud
teavitamiskohustust, vältis tahtlikult olulise asjaolu teada
saamist või andis selle kohta ebaõiget teavet. Nimetatud
põhjusel võib lepingust taganeda ühe kuu jooksul arvates
ajast, kui Salva sai teada või pidi teada saama üldtingimuste punktis 7 sätestatud teavitamiskohustuse
rikkumisest.

7.7

Salva ei või vabatahtliku vastutuskindlustuse lepingust
taganeda, kui ta teadis teabe ebaõigsust või asjaolu,
millest talle teada ei antud, kui kindlustusvõtja ei olnud
teatamata jätmises või ebaõige teabe andmises süüdi, kui
Salva on taganemisest loobunud või kui asjaolu, millest ei
teatatud või mille kohta anti ebaõiget teavet, langes ära
enne kahjustatud isiku poolt kindlustatule kahju
hüvitamise nõude esitamist.

7.8

Kui Salva ei saa üldtingimuste punktis 7 sätestatu alusel
lepingust taganeda, võib ta nõuda kindlustusvõtjalt
kindlustusmakse suurendamist alates jooksva kindlustusperioodi algusest. Nimetatud alusel võib Salva nõuda
kindlustusvõtjalt kindlustusmakse suurendamist ühe kuu
jooksul ajast, mil Salva sai teada asjaolust, millest
kindlustusvõtja talle ei teatanud.

7.9

Üldtingimuste punktis 7 sätestatu ei välista Salva õigust
tühistada leping pettuse tõttu.

8.

TEADETE SAATMINE

8.1

Kui kindlustuslepingu või seadusega on ette nähtud
kindlustusvõtja teatamiskohustus, tuleb asjaomane
teade edastada Salvale kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

9.

KOLMANDA ISIKU RISKI KINDLUSTAMINE

9.1

Kui kindlustatud on kolmanda isikuga seotud kindlustusrisk, on kindlustusvõtjal eelisõigus nõuda kindlustushüvitise maksmist endale, kui ta tõendab, et kindlustatud
isik andis kindlustuslepingu sõlmimiseks nõusoleku.
Kindlustatud isikul on õigus nõuda kindlustushüvitise
maksmist juhul, kui kindlustusvõtja loobub kindlustushüvitise nõudest kindlustatud isiku kasuks.
Kohustusliku vastutuskindlustuse lepingu korral ei kehti
eeltoodud punktid juhul, kui kahjustatud isik esitab kahju
hüvitamise nõude otse Salva vastu.
Vabatahtliku kindlustuslepingu korral on kindlustusvõtjal
kindlustatud isiku ees eelisõigus kindlustuslepingust tulenevaid õigusi oma nimel käsutada, nõudest loobuda või
sellega tehinguid teha. Kindlustusvõtja ei või käsutada
sellist nõuet, mis tal on Salva vastu.
Kolmanda isikuga seotud riski kindlustamisel vastutavad
kindlustusvõtja ja kindlustatud isik pärast kindlustuslepingu sõlmimist selle täitmise eest solidaarselt. Salvale
kindlustuslepingust tulenev õigus keelduda kahju
hüvitamisest laieneb üheaegselt nii kindlustusvõtja kui ka
kindlustatud isiku suhtes.

9.3

9.4

Kui Salvale esitatud andmed on muutunud ebaõigeks või
puudulikuks või kui on toimunud olulised muutused
kindlustatud vastutust iseloomustavates asjaoludes, on
kindlustusvõtja kohustatud neist muutustest Salvale
viivitamata kirjalikult teatama.
Salval on õigus lähtuda kindlustusvõtja poolt vastutuskindlustuse lepingu sõlmimisel antud andmetest ja kindlustusriski kohta Salvale saadetud teadetest ka järgnevateks kindlustusperioodideks sõlmitavate kindlustuslepingute tingimuste määramisel.

Salva teated, kindlustuspoliisid ja muud kindlustuslepinguga seotud dokumendid saadetakse kindlustuslepingus
märgitud ja kindlustusvõtja või kindlustatu poolt esitatud
postiaadressile või elektronposti aadressile.

9.2

Salva tugineb kindlustuslepingu tingimuste (sh kindlustussumma, kindlustusmakse jms) määramisel kindlustusvõtja esitatud andmetele. Kuni andmete muutust
kajastava kirjaliku teate saamiseni loeb Salva õigeks
kindlustusvõtja poolt varem esitatud andmeid.

7.5

8.2

9.5

10.

KAHJU

10.1 Hüvitamisele kuulub üksnes asja- ja/või isikukahju.
10.1.1 Asjakahjuks loetakse eseme kahjustumisest või hävimisest tekkinud kahju.
Asjakahju hulka loetakse:
10.1.1.1 kahjustunud asja mõistlikud parandamiskulud;
10.1.1.2 hävinud asja turuhind;
10.1.1.3 hävinud asja asendamiseks vajalikud samaväärse eseme soetamise kulud;
10.1.1.4 kahjustunud asja väärtuse vähenemine.
10.1.2 Isikukahjuks loetakse tervise kahjustumisest, kehavigastuse tekkimisest või isiku surmast tekkinud kahju.
Isikukahju hulka loetakse:
10.1.2.1 mõistlikud ja vajalikud ravikulud;
10.1.2.2 osalisest või täielikust töövõimetuses tekkinud kahju
(sh sissetulekute vähenemisest ja edasiste majanduslike
võimaluste halvenemisest tekkinud kahju);
10.1.2.3 vajaduste suurenemisest tekkinud kulud;
10.1.2.4 ülalpeetava elatise kaotus või vähenemine;
10.1.2.5 matusekulud.
10.2 Asja- ja isikukahju suuruse arvestamisel lähtutakse
seaduses sätestatust ning käesolevates tingimustes
toodud piirangutest.
10.3 Lisaks asja- ja isikukahjule hüvitatakse enne kohtumenetlust kantud kahju suuruse kindlakstegemise kulud
ning nõuete esitamise kulud.
10.4 Lisaks asja- ja isikukahjule hüvitatakse kohtuvaidluse
puhul kohtu poolt kahjustatud isiku kasuks välja
mõistetud menetluskulud ning viivised.
10.5 Hüvitamisele ei kuulu saamata jäänud tulu, puhtmajanduslik kahju ning mittevaraline kahju. Nimetatud mõistete tõlgendamisel lähtutakse neile seadusega antud
sisust. Keskkonnale tekitatud kahjude korral hüvitatakse
ainult selline kahju, mis on põhjustatud ootamatu ja ette- 3 -
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10.6

10.7

nägematu sündmuse tõttu (näiteks ootamatu leke vms).
Hüvitamisele kuulub ainult reostuse eemaldamise kulu.
Kindlustushüvitisest arvestatakse maha igasugune kasu,
mida kahjustatud isik või kindlustatud isik võivad kahju
tekkimise tõttu saada.
Kindlustushüvitisest on õigus maha arvata see osa kahjust, mis tekkis kahjustatud isikust tulenevatel asjaoludel
või ohu tagajärjel, mille eest kahjustatud isik vastutab.

11.

NÕUDEÕIGUS JA SELLE PIKKUS
VABATAHTLIKU VASTUTUSKINDLUSTUSE
LEPINGU KORRAL

11.1

Vabatahtliku vastutuskindlustuse lepingu korral saab
Salvalt kindlustushüvitist nõuda üksnes kindlustatud isik
või kindlustusvõtja (vt punkti 9).

11.2

Kahjustatud isikul puudub Salva vastu kindlustushüvitise
saamise õigus, v.a juhul, kui selles lepivad kindlustusjuhtumi järgselt kokku Salva ja kindlustatud isik, kes
esitab kahjustatud isiku arveldusarve numbri ja muud
kindlustushüvitise maksmiseks vajalikud andmed.

11.3

11.4

11.6

Kui kahjustatud isiku nõue kindlustatud isiku vastu on
nõude esitamise hetkel aegunud, vabaneb ka Salva
kindlustatud isiku ees kahju hüvitamise kohustusest.

12.

NÕUDEÕIGUS JA SELLE PIKKUS
KOHUSTUSLIKU VASTUTUSKINDLUSTUSE
LEPINGU KORRAL

12.1

Kohustusliku vastutuskindlustuse lepingu korral on
kahjustatud isikul õigus nõuda kindlustatud isiku poolt
tekitatud kahju hüvitamist nii Salvalt kui ka kindlustatud
isikult.

12.2

Kui kahju hüvitamise nõue on esitatud nii kindlustatud
isiku kui ka Salva vastu, vastutavad viimati nimetatud
solidaarvõlgnikena.

12.3

Salva võib kahjustatud isiku nõudele esitada samu vastuväiteid nagu kindlustatud isik.

12.4

Kahjustatud isiku nõue Salva vastu aegub samal ajal, mil
aegub kahjustatud isiku nõue kindlustatud isiku vastu.
Aegumise peatumine või katkemine kindlustatud isiku
suhtes kehtib ka Salva suhtes ja vastupidi.

Omavastutuse olemasolu korral hüvitab Salva
kahjustatud isikule kahju kuni kindlustussumma ulatuses
ning kindlustatud isik või kindlustusvõtja tasub Salvale
omavastutuse summa.

13.

ÕIGUSABI- JA EKSPERTIISIKULUD

13.1

Kindlustatud isiku vastu esitatud kahju hüvitamise nõude
tõrjumiseks vajalikud õigusabi- ja ekspertiisikulud
hüvitatakse järgmiste eelduste koosesinemisel:

13.1.2 esitatud nõuded on seotud vastutuskindlustuse tingimuste kindlustusjuhtumi määratluses kirjeldatud vastutusega ja kindlustuslepingu alusel hüvitamisele kuuluva
asja- või isikukahjuga.

Kui liigitingimustest või kindlustuspoliisist ei tulene teistsugust kokkulepet, on kindlustusvõtjal või kindlustatud
isikul õigus esitada Salvale kindlustushüvitise nõue kolme
aasta jooksul pärast kindlustusperioodil toimunud kahju,
mille alusel tekkis kahjustatud isikul kindlustatud isiku
vastu kahju hüvitamise nõue. Aegumistähtaeg hakkab
kulgema selle kalendriaasta lõpust, mil kahju toimus.
Kindlustatud isiku nõude aegumistähtaeg Salva vastu
peatub kahjustatud isiku ja kindlustatud isiku vahel
toimuva kohtumenetluse ajaks, kui kindlustatud isik on
Salvat kohtumenetlusest õigeaegselt teavitanud.

12.6

13.1.1 ei esine ühtegi kindlustuslepingust tulenevat piirangut,
mis välistab kindlustushüvitise maksmise kohustuse enne
õigus- ja ekspertiisikulude kandmist;

Salval on õigus maksta kindlustushüvitis kahjustatud isikule, kui kindlustatud isiku poolt kahjustatud kolmandale
isikule tasumisele kuuluva hüvitise suurus on kindlaks
määratud kohtulahendi või kompromisslepinguga ning
Salva teatab oma kavatsusest eelnevalt kindlustusvõtjale.

11.5

12.5

ratud, on Salval õigus nõuda enamtasutud kindlustushüvitis kindlustatud isikult või kindlustusvõtjalt tagasi.

Kui Salva peab hüvitama kahjustatud isikule kahju, mis on
kindlustuslepingus välistatud või mille hüvitamist on pii-

- 4 -

13.2

Hüvitamisele kuuluvad nii kohtukulud kui ka kohtuvälised
kulutused õigusabile ja ekspertiisile isegi siis, kui kindlustatud isiku vastu esitatud nõue jääb hiljem rahuldamata.

13.3

Hüvitatakse nii tsiviilkohtumenetluses, kriminaalkohtumenetluses kui ka halduskohtumenetluses vajalikud
õigusabi- ja/või ekspertiisikulud, mis on seotud kahju
hüvitamise nõuete tõrjumisega.

13.4

Kui õigusabi- või ekspertiisikuludele on sätestatud eraldi
kindlustussumma, lähtutakse esmajärjekorras sellest
summast. Kui õigusabi- või ekspertiisikuludele kehtib üks
kindlustussumma, arvestatakse õigusabi- ja ekspertiisikulud kindlustussumma sisse.

13.5

Kokkuleppe korral on kindlustatud isikul õigus nõuda
õigusabi- ja/või ekspertiisikulude ette tasumist.

13.6

Kui kindlustatud isik on esmalt ise tasunud õigusabija/või ekspertiisikulud, hüvitab Salva kindlustatud isikule
põhjendatud kulud.

13.7

Kui kohtus või enne kohut selgub mõni kindlustuslepingu
täitmist välistav asjaolu, kannab Salva õigusabi- ja ekspertiisikulud kuni välistavast asjaolust teada saamiseni.

13.8

Kui Salva on hüvitanud kindlustatud isiku õigusabi- ja/või
ekspertiisikulud ning need kulud mõistetakse kohtumenetluses kahjustatud isikult kindlustatud isiku kasuks
välja, on kindlustatud isik kohustatud Salva poolt
hüvitatud kulud proportsionaalselt väljamõistetud
menetluskuludega Salvale tagasi maksma.

13.9

Kui kindlustatud isik on kohtus või enne kohut õigusabija/või ekspertiisikulud ise tasunud ning need kulud mõistetakse kohtumenetluses kahjustatud isikult täies ulatuses välja, puudub Salval õigusabi- ja/või ekspertiisikulude
hüvitamise kohustus. Kui väljamõistetud menetluskulud
õigusabile ja/või ekspertiisile ei kata kõiki kindlustatud
isiku poolt tehtud kulutusi, hüvitab Salva kohtumenetluses kindlustatud isiku kasuks väljamõistetud ja viimase
poolt tehtud põhjendatud kulutuste vahe.

14.

KINDLUSTATUD ISIKU KOHUSTUSED

14.1

Kindlustatud isik peab Salvale teatama asjaoludest, mille
tagajärjeks võib olla kindlustusjuhtumi toimumine,
samuti kahjustatud isiku poolt tema vastu nõude
esitamisest ühe nädala jooksul arvates asjast, mil
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kindlustatud isik sai kõnealusest asjaolust või nõude
esitamisest teada.
14.2

Tingimuste punktis 14.1 nimetatud tähtaeg loetakse
järgituks, kui teade saadetakse ära tähtaja jooksul.

14.3

Kindlustatud isik peab Salvale viivitamatult teatama tema
suhtes Salva vastutust põhjustada võiva kohtu- või muu
menetluse algatamisest või asjaolust, mis võib olla
aluseks kindlustatud isiku vastu nõude esitamisele.

14.4

selline vastutuse
juhtumina.

tekkimine

käsiteldav

kindlustus-

16.2

Kui kindlustatud isik vastutab kahjustatud isiku ees
solidaarselt koos teiste kahju põhjustanud isikutega,
lähtutakse kindlustushüvitise määramisel kindlustatud
isiku vastu esitatud nõude suurusest, mitte kindlustatud
isiku vastutuse jagunemise osast solidaarvõlgnike
vahelises suhtes.

Kui kindlustatud isik rikub punktis 14.1 või 14.3 nimetatud
kohustust ning selle rikkumise tagajärjel tekib Salvale
kahju, võib Salva kohustuse rikkumisena tekkinud kahju
ulatuses oma täitmise kohustust vähendada.

16.3

Kui kindlustatud isiku vastu esitab nõude teine solidaarvõlgnik, lähtutakse kindlustushüvitise määramisel
kindlustatud isiku vastutuse osast solidaarvõlgnike vahelises suhtes.

14.5

Kui kindlustatud isik rikub punktis 14.1 või 14.3 nimetatud
kohustust tahtlikult, vabaneb Salva täitmise kohustusest
täielikult.

16.4

Kindlustushüvitise maksmisel läheb kindlustatud isiku
tagasinõudeõigus teiste solidaarvõlgnike vastu väljamakstud kindlustushüvitise ulatuses Salvale üle.

14.6

Kindlustatud isik kohustub Salvale vähemalt kirjalikku
taasesitamist võimaldavas vormis esitama selgitusi ning
tõendeid, mis on olulised kindlustatud isiku võimaliku
vastutuse tekkimise aluste hindamiseks ning kahju
suuruse kindlakstegemiseks.

17.

KINDLUSTATUD ETTEVÕTTE ÜLEMINEK

17.1

Juhul kui pärast kindlustuslepingu sõlmimist kindlustatud
isikust või kindlustusvõtjast juriidiline isik võõrandatakse,
kohaldatakse selle kohta võlaõigusseaduses sätestatud
regulatsiooni.

17.2

Kui kindlustatud ettevõte lõpeb ilma õigusjärglaseta,
lõpeb ka Salva täitmise kohustus.

18.

KAHJU KÄSITLEMISE ÜLDISED PÕHIMÕTTED
VABATAHTLIKU VASTUTUSKINDLUSTUSE
LEPINGU PUHUL

18.1

Vabatahtliku vastutuskindlustuse lepingu korral peab
kahjustatud isik kindlustusjuhtumi tõendamiseks esitama
kindlustatud isiku vastu kahju hüvitamise nõude, millest
nähtub, millistel õiguslikel ja faktilistel asjaoludel on
kindlustatud isik kohustatud kahju hüvitama. Samuti
peab kahjustatud isik esitama kahju tekkimist ja selle
suurust tõendavad dokumendid.

18.2

Kindlustatud isik peab kahjustatud isiku poolt esitatud
dokumendid koos omapoolsete kommentaaridega
edastama viivitamatult Salvale.

18.3

Kuivõrd kahjustatud isiku ja Salva vahel puudub
kindlustuslepingust tulenev võlasuhe, ei ole Salva
kohustatud koguma ise tõendeid kindlustatud isiku
vastutuse tekkimise asjaolude ja kahju suuruse kohta.

18.4

Juhul kui kindlustatud isiku vastutuse ja/või kahju suuruse
tõendamiseks ei ole esitatud vastutuse tekkimise
õiguslikke aluseid või tõendeid, puudub Salval kuni
nõutud dokumentide esitamiseni kahju hüvitamise
kohustus. Samuti ei ole Salval võimalik ilma eespool
nimetatud dokumentideta võtta seisukohta õigusabi või
eksperdi kasutamise põhjendatuses.

18.5

Erinevalt punktides 18.1, 18.3 ja 18.4 toodust on Salval
õigus teha otsus kindlustatud isiku vastutuse tekkimise
kohta, kui Salvale esitatud faktilistest asjaoludest ja
tõenditest nähtuvalt on kindlustatud isiku vastutuse
tekkimine ja kahju suurus üheselt selge.

18.6

Salval on õigus kindlustatud isiku vastutuse tekkimist või
kahju suurust tõendavatele tõenditele kindlustatud isiku
vahendusel vastu vaielda ning esitada omapoolseid
tõendeid ja vastuväiteid.

14.7

Kui kindlustatud isik rikub punktis 14.6 toodud kohustust
ning seetõttu ei ole Salval võimalik võtta seisukohta kindlustatud isiku vastutuse tekkimise või kahju suuruse osas,
on Salval õigus keelduda kindlustushüvitise tasumisest.

14.8

Kindlustatud isik ja kindlustusvõtja peavad Salvat teavitama enne kahjustatud isiku nõude tunnustamist ja
küsima Salvalt nõude tunnustamise osas nõusolekut.

14.9

Kui kindlustatud isik või kindlustusvõtja rikub punktist
14.8 tulenevat kohustust, on Salval õigus keelduda
kindlustushüvitise maksmisest.

15.

KINDLUSTUSSUMMA JA OMAVASTUTUS

15.1

Salva peab kindlustusjuhtumi toimumisel hüvitama kahju
üksnes kindlustuslepingus märgitud kindlustussumma
ulatuses.

15.2

Salval on õigus sätestada eraldi kindlustussumma ja omavastutuse suurus õigusabi- ja ekspertiisikuludele. Kui
kindlustatud isiku ja kahjustatud kolmanda isiku vaidluse
tulemusena selgub, et kindlustatud isik vastutab
kolmandale isikule tekitatud kahju eest ning
kindlustuslepingus ei esine ühtegi kindlustushüvitise
maksmise piirangut, siis kohaldatakse ühte ja suurimat
omavastutust.

15.3

Kindlustussumma väheneb kindlustusperioodil väljamakstud kindlustushüvitise võrra.

15.4

Kindlustussumma täitumisel kindlustusperioodi jooksul
kindlustuskaitse lõpeb.

15.5

Omavastutus on kindlustuslepingus sätestatud kindel
rahasumma või muu kindlustuslepinguga määratud
väärtus (protsent kahjust, periood vms), mis jääb
kindlustusjuhtumi toimumisel kindlustusvõtja kanda.

16.

KINDLUSTATUD ISIK SOLIDAARVÕLGNIKUNA

16.1

Salva hüvitab kahju ainult sellise solidaarvastutuse järgi,
kus kindlustatud isiku solidaarvastutus on tekkinud teiste
solidaarvõlgnikega ühiselt põhjustatud sama kahju eest.
Kui kindlustatud isiku vastutus tekib teise isiku poolt
põhjustatud kahju eest seaduses sätestatud alustel, ei ole
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19.

19.1

KAHJU KÄSITLEMISE ÜLDISED PÕHIMÕTTED
KOHUSTUSLIKU VASTUTUSKINDLUSTUSE
PUHUL

20.2.19 mis on puhtmajanduslik;

Kui kahjustatud isik esitab kahju hüvitamise nõude otse
Salva vastu, peab kahjustatud isik esitama Salvale kindlustatud isiku vastutuse, kahju suuruse ning tekkimise
kohta tõendid ja oma nõuet juriidiliselt põhistama.

20.2.21 mis on seotud kasutuseeliste nõudega;

19.2

Kui kahjustatud isik rikub punktis 19.1 toodud kohustust,
puudub Salval kindlustuslepingust tulenev kahju hüvitamise kohustus.

19.3

Kui kahjustatud isik esitab kahju hüvitamise nõude otse
Salva vastu, kohustub ta täitma vastastikkust koostöökohustust. Koostöökohustuse korras peab kahjustatud
isik vastama kahjukäsitluse käigus Salva esitatud
küsimustele, esitama nõutud tõendid ning võimaldama
Salvale juurdepääsu kahjustatud esemele või andmetele
(sh terviseandmetele).

20.2.20 mis on seotud samaväärse asja kasutamisega asja
parandamise või samaväärse eseme soetamise ajal;
20.2.22 mis on põhjustatud kindlustatud isiku ametialase teenuse
osutamisest (v.a juhul, kui on sõlmitud ametialase teenuse osutamise vastutuskindlustusleping). Ametialaseks
teenuseks loetakse käesolevates kindlustustingimustes
eelkõige meditsiiniteenust, õigusabiteenust, raamatupidamisteenust, programmeerimist ja muid infotehnoloogiateenuseid, uuringute teostamist, järelevalveteenuse osutamist (sh omanikujärelevalve), projekteerimist,
finantsalast tegevust, kindlustusvahendust;

19.4

Koostöökohustuse rikkumise korral on Salval on õigus
kahju hüvitamisest keelduda.

20.2.23 mis on põhjustatud vibratsioonist, mürast, soojusest, külmast, lõhnast, kiirgusest, valgusest, suitsust, tahmast,
tolmust, aurust, niiskusest, gaasist, hapnikupuudusest,
asbestist, hallitusest, elektromagnetväljast, infektsioonist, nakkushaigustest, immuunsuspuudulikkuse sündroomist (HIV, AIDS), keemilistest või bioloogilistest
ainetest või tuumareaktsioonist;

20.

ÜLDISED VÄLISTUSED

20.2.24 mis on põhjustatud streigist;

20.1

Lisaks vastutuskindlustuse liigitingimustes toodud välistustele kohalduvad käesolevas punktis toodud välistused.
Välistus ei kuulu kohaldamisele, kui kindlustuslepingu
pooled on välistuse mittekohaldamises enne kindlustuslepingu sõlmimist kokku leppinud ja selle kohta on tehtud
asjakohane märge kindlustuspoliisile.

20.2.25 mis on põhjustatud sõjast, välisvaenlase aktist, revolutsioonist, rahvarahutusest, sõjaseisukorrast, konfiskeerimisest, natsionaliseerimisest, kuritegevusest või
terrorismist;

20.2

20.2.26 kui kindlustusvõtja, kindlustatud isik või nõude otse
Salvale esitanud kahjustatud isik on rahvusvahelise
sanktsiooni subjektiks.

Salva ei hüvita kahju:

20.3

Välistuste peatükis kasutatud ning käesolevates
kindlustustingimustes määratlemata juriidilise sisuga
terminite tõlgendamisel lähtutakse neile seadusega
antud sisust.

21.

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

21.1

Salva töötleb kindlustusvõtja, kahjustatud isiku ja kindlustatud isiku andmeid kooskõlas isikuandmete töötlemise
põhimõtetega, mis on avaldatud Salva veebilehel
https://www.salva.ee/. Isikuandmete töötlemise põhimõtete kohta on Salva esitanud kliendile kogu informatsiooni, mis seaduse ja Euroopa Liidu isikuandmete
kaitse üldmääruse kohaselt tuleb kliendile esitada.

20.2.10 mis on tekkinud käsundita asjaajamisest;

22.

VAIDLUSTE LAHENDAMINE

20.2.11 mis on tekkinud alusetust rikastumisest;

22.1

Kindlustusvaidluste kohtuväliseks lahendamiseks on
kindlustusvõtjal õigus pöörduda Eesti Kindlustusseltside
Liidu juures tegutseva kindlustusvaidluste lepitusorgani
poole. Enne lepitusmenetlust tuleb vaidlusküsimuses
esitada nõue Salvale ja anda talle võimalus nõudele
vastata (lisateave www.eksl.ee).

22.2

Kindlustuslepingust tulenevad vaidlused (sh vaidlused,
mille suhtes ei ole saavutatud kokkulepet kindlustuse
lepitusorganis) lahendatakse Harju Maakohtus.

22.3

Finantsinspektsioon teostab järelevalvet seoses Salva
tegevuse vastavusega õigusaktidele. Finantsinspektsioon
ei lahenda Salva ja kindlustusvõtja/kindlustatu vahelist
lepingulist vaidlust.

20.2.1 mis ei ole seotud kindlustusjuhtumiga;
20.2.2 mis tekib kindlustatud isikule või kindlustusvõtjale;
20.2.3 mis on põhjustatud tahtlusest või kaudsest tahtlusest;
20.2.4 mille on põhjustanud vääramatu jõud;
20.2.5 kui vastutuse tekkimine oli või pidi olema kindlustusvõtjale või kindlustatud isikule teada enne kindlustuslepingu sõlmimist;
20.2.6 mis tuleneb lepingu tühistamisest;
20.2.7 mis tuleneb lepingu alusel saadu tagastamisest;
20.2.8 mis on tekkinud tasu avalikust lubamisest;
20.2.9 mis on tekkinud konkursi tingimuste rikkumisest;

20.2.12 mille eest vastutab kindlustatud isik liikluskindlustuse
seaduse alusel;
20.2.13 kui nõue on aegunud;
20.2.14 mis seisneb saamata jäänud tulus (v.a isikukahju saanud
isikul);
20.2.15 mis seisneb intellektuaalse omandi (sh kaubamärgi,
autori- või patendiõiguse) rikkumises;
20.2.16 mis on seotud regulaarse saastamisega, saastamistasudega, liikide või isendite ümberasustamisega või
heastamise tasuga või muu keskkonnavastutuse
seadusest või direktiivist tulenevate kohustustega;
20.2.17 mis seisneb avalik-õiguslikes sanktsioonides, sh trahvides;
20.2.18 mis on seotud mittevaralise nõudega;
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