Kindlustusmaakler Tiina Naur OÜ
ettevõtte masinakindlustuse tingimuste võrdlus
31.01.2017
Esitatud on üksnes olulisemad väljavõtted tingimustest, käesolev dokument ei kajasta detailselt
kõiki tingimusi, sh konkreetse kindlustusjuhtumiga seotud peidetud piiranguid. Palume lisaks
tutvuda ka kindlustuspakkumisele ning poliisile märgitud kindlustustingimustega ning edastada
enne kindlustuslepingu sõlmimist või viivitamatult pärast seda vajadusel kindlustusmaaklerile
täpsem küsimus kindlustuskaitse või kindlustusriski kohta, milles seisneb Teie peamine või
oluline kindlustushuvi.

Tingimused

KINDLUSTATUD ESE VÕI (KINDLUSTUSOBJEKT)

BTA
Masinakindlustus
nr B6-01
08.12.2009
Gjensidige
Ehitusmasinate ja seadmete
kindlustus (CPM)
TR104-2005
01.12.2005

Poliisil märgitud masin kindlustusjuhtumi eelses komplektsuses koos
lisamehhanismidega, kui lisamehhanismid on poliisil märgitud.

ERGO
Liikurmasinate ja
seadmete
koguriskikindlustus
KT.0672.11
01.01.2011

Kindlustuslepingus märgitud maismaal liikuv masin koos töömehhanismiga,
selle haakeseade või muu seade (edaspidi masin). Masin peab olema
õigusaktidega ettenähtud juhtudel vastavas registris nõuetekohaselt
registreeritud. Masin on kindlustatud tootja poolt ettenähtud komplektsuses.

If Masinate ja
seadmete
kindlustus
TCPM-20161

Kindlustuslepingus märgitud ehituses, põllumajanduses, metsatöödel,
teedeehituses, hooldus- ja puhastustöödel, päästetöödel jms tegevusalal
kasutatav masin ja/või seade.
Maa all, ujuvplatvormil, veesõidukis, pontoonil või muul ujuvvahendil asuvad
kasutatavad masinad on kindlustatud ainult juhul, kui vastav masinate grupp on
poliisile märgitud. Eeltoodud piirangut ei kasutata, kui masinat üksnes
transporditatakse veesõidukiga liiniveol. Masinale paigaldatud lisamehhanismid
on kindlustatud, kui need on eraldi märgitud poliisil või kui lisamehhanismi
väärtus sisaldub masina kindlustussummas.

PZU
Ehitusmasinate
kindlustus
E100/2012
17.09.2012

Poliisil märgitud ehitusmasin koos lisaseadmetega. Ehitusmasina lisaseadmeks
loetakse seadet, mida on võimalik ehitusmasinast eraldada (lisakopp,
hüdrovasar, sahk jms). Lisaseade on kindlustatud, kui selle hind sisaldub poliisi
sõlmimisel määratud kindlustussummas, olenemata asjaolust, kas lisaseade on
kindlustatud esemega ühendatud või mitte.

Kindlustuslepingus märgitud vara: ehitus-, põllumajandus- või metsamasinad või
seadmed ja ehitusesisseseade. Kindlustusobjektiks võivad kindlustusandjaga
eraldi kokkuleppel olla masinate ja seadmetega seotud kindlustusjuhtumi
tagajärgede likvideerimise lisakulud sh ületunnitööst, töötamisest öisel ajal ja
riiklikel pühadel, kiir- ja õhuveostest, kindlustusobjekti päästmiskulud, remonti
teostava ettevõtte esindajate transpordi- ja majutuskulud kuni kokkulepitud
hüvituspiirini.

Salva
Poliisil või selle osadel nimetatud eelnevalt töökorda seadistatud masin või
Ettevõtja seadmete seade (edaspidi masin) sõltumata sellest, kas see: on sisse lülitatud või mitte;
ja masinate
on demonteeritud puhastamise, tehnilise hoolduse või ümberpaigutamise
kindlustus
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CPM-09
01.03.2009

eesmärgil; vahetab asukohta kindlustuskoha piires tööülesannete täitmiseks või
ümberkorralduste tõttu.

Seesam
Masinakindlustus
1/2015
01.01.2015

Poliisile märgitud kindlustusvõtja seaduslikus valduses ja kasutuses olev masin.
Koos masinaga on ilma alakindlustuse mõju arvestamata kindlustatud kokku
kuni 5 000 euro ulatuses eri tööoperatsioonideks kasutatavad tööorganid,
lisaseadmed ja haakeseadmed, millel ei ole kandvat ratast. Kui tööorganil või
haakeseadmel on kandev ratas või kui soovitakse kindlustuskaitset üle 5 000
euro maksvale tööorganile, lisaseadmele või haakeseadmele, tuleb see eraldi
kindlustada ning selle kohta peab olema tehtud märge poliisile.
HÜVITAVAD RISKID VÕI KAHJUD (JUHTUMID), KUI ON VÄLJA TOODUD

BTA
Masinakindlustus
nr B6-01
08.12.2009
Gjensidige
Ehitusmasinate ja seadmete
kindlustus (CPM)
TR104-2005
01.12.2005

Koguriskikindlustuse puhul on kindlustusjuhtum masina mistahes ootamatu ja
ettenägematu kahjustumine, sealhulgas loodusõnnetus, tulekahju, vandalism,
vargus, röövimine (va välistused).

ERGO
Liikurmasinate ja
seadmete
koguriskikindlustus
KT.0672.11
01.01.2011

Kindlustusjuhtum on masina ootamatu ja ettenägematu kahjustumine, hävimine
või kaotsiminek kindlustuskohas ja kindlustusperioodil põhjusel, mis ei ole
käesolevate kindlustustingimuste kohaselt välistatud.

If Masinate ja
seadmete
kindlustus
TCPM-20161

Vargus; võtmete ja pultide vargus, röövimine; hoones asuva või tarasatud
territooriumil või väljaspool hoonet või tarastatud territooriumi asuva masina
vargus. Laiendatud kindlustuse kindlustusjuhtum on masina kahjustumine või
hävimine ühe äkilise ja ettenägematu sündmuse tõttu, kui see ei ole
kindlustuslepinguga välistatud.

PZU
Ehitusmasinate
kindlustus
E100/2012
17.09.2012

Kindlustusleping on sõlmitud koguriskikindlustuse vormis. Kindlustusjuhtum on
igasugune kindlustatud eseme ootamatu ja ettenägematu kahjustumine või
hävimine, välja arvatud punktis 2.3 toodud välistused (juhtumid, mis ei ole
kindlustusjuhtumid ning mille puhul kindlustusandjal ei ole kahju hüvitamise
kohustust).

Kindlustatud riskid, mille realiseerumise tagajärgede vastu kindlustatakse,
võivad vastavalt kindlustuslepingus märgitule olla: tulekahju, pikse otsetabamus,
plahvatus v.a vandalism; loodusjõudude mõju: torm, üleujutus, maapinna varing,
maalihe, maavärin; kindlustuskohas toimunud kokkupõrked, ümberminemine,
kukkumine kraavidesse või kaevikutesse; operaatori või teenindava personali
ettevaatamatusest ja ebaõigetest tööoperatsioonidest tingitud kahjud;
murdvargus; vargus; röövimine; vandalism; muud kahjud v.a need, mille tekke
põhjused on välistatud välistuste all.

Kindlustusjuhtumi põhjuseks võib olla: tulekahju, pikselöögi otsetabamus, torm
või tormi tõttu masinale langenud puu või muu ese, looduslik üleujutus, vargus,
murdvargus, röövimine ja/või vandalism; masina kokkupõrge liikuva või
liikumatu esemega, otsasõit takistusele, ümberminemine, eseme kukkumine
masinale või masina kukkumine, masina vajumine pinnasesse, samuti masina
juhi ettevaatamatus selle kasutamisel; liiklusõnnetus teeliikluses üldkasutataval
teel. Liiklusõnnetuse all mõistetakse juhtumit, kui vähemalt ühe sõiduki või
masina teel liikumise või teelt väljasõidu tagajärjel tekib varaline kahju; masina
ümberminemine või kukkumine transportimisel ja transpordivahendi peale või
sellelt maha laadimisel. Peale- või mahalaadimise all mõistetakse masina
viivitamatut tõstmist või omal jõul liikumist transpordivahendile ja sellelt maha.

Ehitusmasinate kindlustuse puhul hüvitatakse kindlustatud esemele tekkinud
kahju, mille põhjuseks võib olla: tulekahju; otsene või kaudne välgutabamus;
loodusõnnetus; vandalism; vargus; kindlustatud eseme käitaja hooletus
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kindlustatud eseme käsitsemisel; kindlustuskohas asetleidev kokkupõrge
takistusega, ümberminemine, kukkumine kraavi või kaevikusse; muu juhtum,
mis pole välistatud.
Salva
Ettevõtja seadmete
ja masinate
kindlustus
CPM-09
01.03.2009
Seesam
Masinakindlustus
1/2015
01.01.2015

Kindlustusjuhtumiks on kindlustusobjekti ettenägematu ja ootamatu
kahjustumine, hävimine või kadumine kindlustuskaitse kehtimise ajal mistahes
kindlustusriski realiseerumisel, mida ei ole eraldi välistatud.

Tulekahju; tormikahju; vandalism, vargus ja rööv; väline sündmus; sisemine
sündmus.
Kindlustuskaitse variandid on: osakasko, mis katab tule- ja tormikahju,
vandalismi, varguse ja röövi riskid; masinakasko, mis katab tule- ja tormikahju,
vandalismi, varguse, röövi ja välise sündmuse riskid; laiendatud masinakasko,
mis katab tule- ja tormikahju, vandalismi, varguse, röövi, välise ja sisemise
sündmuse riskid.

VÄLISTUSED EHK MIDA EI HÜVITATA
BTA
Masinakindlustus
nr B6-01
08.12.2009

Koguriskikindlustuse kindlustusjuhtumiks ei ole ning hüvitamisele ei kuulu:
kahju, mis on toimunud väljaspool poliisil märgitud kindlustusterritooriumi, s.h,
kahju, mis tekkib masinale väljaspool hoonet kui kindlustatud ese ei ole ette
nähtud välistingimustes kasutamiseks; kahju, mis tuleneb masina tehnilisest või
elektrilisest rikkest, masina või selle osade mehaanilisest pragunemisest või
purunemisest; kahju, mis kuulub hüvitamisele kohustusliku kindlustuse (nt
liikluskindlustuse) kindlustuslepingu alusel või mille eest on vastutav kolmas isik
(näiteks masina valmistaja, maaletooja, edasimüüja, paigaldaja, rendileandja,
hooldaja jne) kas lepingu või seaduse alusel, sh garantii andjana; kahju, mis
tuleneb sõiduki osalemisest teeliikluses, v.a. kui selle kohta on märgitud poliisile
erikokkulepe; masinale kantud erilise maalingu (firmamärk, reklaam, pilt vms)
rikkumine; sisepõlemismootorites, kateldes ja surveanumates gaaside ning
vedelike paisumisest tingitud plahvatuste tagajärjel tekkinud kahju; kahju, mis
tekkis masinale vee tagajärjel, kui masinat kasutati (sõideti või käivitati) liiga
sügava vee või lumega kaetud alal, sealhulgas kahju, mis on tekkinud vee, lume
pori või muu sattumisest mootorisse või muudesse seadmetesse; kahju, mis on
põhjustatud masina seadusliku valdaja poolt või tema teadmisel masinalt
eemaldatud või mahamonteeritud osade vargusest või röövimisest; kahju, mis
tekitati masinale hooldades või remontides ning masina korralise hooldamise,
justeerimise ja tehnilise kontrolli kulud, samuti hoolduse või remondi käigus
väljavahetatava seadme osa(de) maksumus, samuti kulud seoses masina
pesemisega ja puhastamisega; kindlustatud eseme mittekasutamisest tulenev
kahju; kahju, mis tuleneb kindlustatud eseme välisest pisiveast, mis ei mõjuta
tema tööd, nt kriimustused, mõlgid, värvi-, email- ja poleerpindadel jms; riigi ja
kohaliku omavalitsuse, sh päästeameti kulud, samuti kulud mis on seotud
keskkonnasaaste likvideerimisega ning kulud mis tulenevad ametivõimude
nõuetest ja ettekirjutustest; loomulikust kulumisest ja igapäevasest
ekspluateerimisest tulenevast amortisatsioonist (s.h. kavitatsioon, korrosioon,
katlakivi moodustumine; kulumine normaalsete ilmastikutingimuste ning
igapäevases keemiliste ühendite keskkonnas viibimise mõjul jms) põhjustatud
kahju, sealhulgas kulumine ajal, kui masin on varastatud või röövitud; kahju,
mis on põhjustatud ilmastikust ja oksüdeerumisest (nt rooste, kuumakahjustus,
külmakahjustus jm), samuti kahju, mis on tekkinud külmumisest, keemisest,
ülekuumenemisest, korrodeerumisest, hallitusest või muust pikaajalisest
protsessist; kahju, kui masina tehnoseisund ei vasta õigusaktide nõuetele,
3

Kindlustusmaakler Tiina Naur OÜ ettevõtte masinakindlustuse tingimuste võrdlus. 31.01.2017.
Dokument on kaitstud autoriõigusega.

samuti kahju, mis tekkis ekspluatatsiooninõuete rikkumisest, näiteks seadme
ülekoormamine, samuti kahju, mis tekib masina testimisel ja
prooviekspluateerimisel; kahju, mis tekkis puudulikust õli, määrdeainete piduri-,
jahutus- ja sidurivedeliku kogusest või selle halvast kvaliteedist või
tsirkulatsioonist masina mootoris, seadmetes, käigukastis, ülekande- või
jahutussüsteemis, samuti, kui kasutati sobimatut õli või vedelikku, samuti kahju,
mis on tingitud jahutus- ja muude masina vedelike külmumisest või puudulikust
õlitamisest, samuti kahju, mis on tekkinud masinast välja voolanud või kaduma
läinud kütuse tõttu; kahju masina osa või seadme konstruktsiooni-, valmistusvõi materjaliveast, kulumisest, puudulikust korrashoiust, raskelt hooletust või
oskamatust kasutamisest; kahju, mis tekkis kindlustatud eseme töö iseloomust
tingitud lühikese kasutusega, kõrge kulumis (amortisatsiooni) normiga ja
pidevalt väljavahetamist vajavate kindlustatud esemete osadele nagu
puuriterad, saeterad, höövlirauad, noad ja muud lõikepinnad, matriitsid, templid,
klupid, valuvormid, stantsid, šabloonid, purustuspinnad, tõstuki- ja konveierliinid,
sõelad, trossid, köied, ketid, ja rihmad, ühendusvoolikud, ja kaablid, rehvid,
akud, painduvad torujuhtmed, lõdvikud, regulaarselt vahetatavad eraldus- ja
tihendusmaterjalid, elektripirnid jms v.a. juhul, kui ülalnimetatud osad
kahjustuvad kindlustusjuhtumi tõttu; kahju, mille põhjus on masina seadusliku
valdaja valdusest väljumine kelmuse, omastamise või väljapressimise tõttu,
sealjuures ei kuulu hüvitamisele nimetatud sündmuse ajal seadmele tekitatud
kahju; vargusega seotud kahju, kui masina varguse ajal ei olnud masina uksed
lukustatud või ärandamisvastane seade ei olnud sisse lülitatud, samuti kahju,
kui pärast masina vargust ei anta BTA-le üle kõiki masina süüte- ja
ärandamisvastaste seadmete pulte ja võtmekomplekte, samuti kahju, mis on
põhjustatud vargusest või masina omavolilisest kasutamisest (edaspidi
ärandamine), kui masina võti (võtmeks loetakse kõiki masina avamiseks,
masina või selle turva- ning alarmseadmete kasutamiseks ette nähtud
mehhaanilisi või elektroonilisi võtmeid, kaarte, juhtpulte jms) oli masina
varastamise või ärandamise ajal masinas; kahju, kui kindlustusperioodil
varastati või kaotati masina ärandamisvastaste vahendite võti või juhtimispult,
kuid kindlustusvõtja või kindlustatud isik ei teatanud sellest BTA-le koheselt ega
võtnud tarvitusele vajalikke meetmeid masina turvalisuse tagamiseks – masinat
ei viidud ohutusse kohta, ei vahetatud välja lukke ega ärandamisvastaseid
vahendeid, samuti kahju, kui kindlustusperioodil vigastati masina
ärandamisvastast seadet, kuid seda ei parandatud ega vahetatud, samuti kahju,
kui pärast masina vargust ei esitata BTA-le masina registreerimistunnistust. Kui
registreerimistunnistus koosneb mitmest osast, tuleb esitada kõik osad, välja
arvatud, kui õiguskaitseorganid on registreerimistunnistuse kriminaalasja
raames enda valdusse võtnud; kahju, kui masina varastanud isik või röövinud
isik või selle kuriteo kaasosaline oli kindlustusvõtja, kindlustatud isik,
soodustatud isik või nende alluvuses töötav isik; kahju, mille põhjuseks on
masina saastumine/ reostumine mürgi, tahma, sette, tolmu jms tõttu v.a juhul kui
see on põhjustatud kindlustusjuhtumist; kahju, mis on tekkinud masinale
ebastandardsest ümberehitamisest (ka võimsuse suurendamisest), kui poliisil ei
ole märgitud teisti; kahju, mis tuleneb masina kadumisest, kui kadumise ja/või
kadumise käigus kahjustumise puhul pole tegemist röövimisega või vargusega;
rahalised nõuded, mis ei ole tingitud otsesest varalisest kahjust seoses masina
kahjustumisega, s.h. leppetrahv, viivis, intress, lepingu kaotus, saamatajäänud
tulu, jms; kahju, mis on tekkinud seoses sõjaga, revolutsiooniga, riigipöördega,
kodusõjaga, terrorismiga, invasiooniga, massilise korratusega, streigiga,
konfiskeerimisega, arestimisega, lokaudiga, asitõendiks võtmise või
tuumaenergiaga (s.h. seoses tuumareaktsioonidega, -kiirgusega ja
radioaktiivsusega); kahju, mis on tekkinud kindlustatud esemele sesoes
tõusuveega.
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Gjensidige
Ehitusmasinate ja seadmete
kindlustus (CPM)
TR104-2005
01.12.2005

Välistatud on hüvitamine: elektrilistest või mehaanilistest riketest, masinaosade
purunemisest, jahutus- ja muude vedelike jäätumisest, puudulikust õlitamisest
ja/või ebapiisavast õli või jahutusvedeliku kogusest põhjustatud kahjust. Juhul,
kui nimetatud põhjused tingivad masinate ja seadmete väliseid kahjustusi,
kuuluvad need välised kahjustused hüvitamisele; kahju masinate ja seadmete
regulaarselt vahetatavatele osadele: puurid, noad, lõikekettad, matriitsid,
stantsid, šabloonid, sõelad, köied, pihustiotsikud, saeterad, trossid,
purustuspinnad, patareid, kummirehvid ja -voolikud, akud, ühendusjuhtmed
vms; sisepõlemismootorites, kateldes ja survemahutites gaaside ning vedelike
paisumisest tingitud plahvatuste kahju; väljaspool ehitusplatsi või kokkulepitud
kindlustuskohta masinatega toimunud liiklusõnnetused, kui kirjalikult ei ole
kokku lepitud teisiti; masinate ja seadmete transportimisel ehitusplatsile
esinenud kahjud, kui kirjalikult pole kokku lepitud teisiti; kahjusid, mis on
põhjustatud masinate ja seadmete tõusuvee alla jäämisest; kahjud, mis
esinevad masinate ja seadmete katsetamisel või kasutamisel sellisel otstarbel
või tingimustes, milleks nad pole mõeldud; kahjud maa-all kasutatavatele
masinatele ja seadmetele, kui kirjalikult pole kokku lepitud teisiti; kahjud, mille
eest on vastutavad masinate ja seadmete valmistajad, tarnijad, müüjad või
rentijad; kahjud, mis on otseselt põhjustatud masina või seadme jätkuvast
ekspluateerimisest sh füüsiline kulumine, kavitatsioon, korrosioon, katlakivi,
tavailmastikutingimuste mõju; kahjud, mis on põhjustatud vigadest ja
defektidest, mille olemasolust Kindlustusvõtja või tema esindajad olid teadlikud
enne kindlustuslepingu sõlmimist, kuid ei teavitanud sellest kindlustusandjat või
kahjud, mis ilmnevad alles korralise ülevaatuse või hoolduse käigus; kahjud, mis
on põhjustatud Kindlustusvõtja või tema esindajate kuritahtlikust tegutsemisest
ja/või raskest ettevaatamatusest; kahjud masinate ja seadmete välistest
pisivigadest (kriimustustest), mis ei mõjuta nende tööd; üle kahjuhüvitise piiri
ulatuvate kahjudest.
Hüvitamisele ei kuulu: rahalised nõuded, mis ei ole tingitud otsesest varalisest
kahjust (saamata jäänud tulu, varaliste õiguste kaotamise kahju jms);
keskkonnasaaste likvideerimise kulud; korralisest hooldusest, reguleerimisest ja
muust tehnilisest teenindamisest.
Hüvitamisele ei kuulu kahju ja kulud, mille otseseks või kaudseks põhjuseks on:
sõda, kodusõda, invasioon, rahvarahutus, riigipööre, streik, tööseisak (lokaut),
erakorraline seisukord, terrorism, sundvõõrandamine; tuumaenergia
kasutamine mis tahes eesmärgil või selle kontrolli alt väljumine; maavärin,
maalihe ja/või pinnase vajumine; lõhke- või kaevandamistööd; asjaolu, millest
kindlustusvõtja oli teadlik enne kindlustuslepingu sõlmimist, kuid ei teavitanud
sellest kindlustusandjat.

ERGO
Liikurmasinate ja
seadmete
koguriskikindlustus
KT.0672.11
01.01.2011

Hüvitamisele ei kuulu: kahju, mille põhjuseks on mootori, jõuülekande,
veermiku, elektri- või muu osa siserike; sisepõlemismootoris, surveanumas vms
toimunud plahvatus; jahutus- või muu vedeliku jäätumine, ebapiisavus või leke;
puudulik õlitamine või määrdeaine ebapiisavus; ebakvaliteetne kütus, õli ja muu
vedelik. Kui nimetatud põhjused tingivad kindlustusjuhtumi või kui nendega
kaasnevad masina väliskahjustused, kuuluvad need otsesed kahjud
hüvitamisele. Kahju põhjustanud detaili maksumus hüvitamisele ei kuulu;
kahju, mille põhjuseks on masina detaili pragunemine või purunemine ilma
välise põhjuse või sündmuse mõjuta. Kui sellega kaasnevad masina muud
väliskahjustused, kuuluvad need otsesed kahjud hüvitamisele. Kahju
põhjustanud detaili maksumus hüvitamisele ei kuulu;
rehvi, roomiku vms purunemine, kui sellega ei kaasne masina väliskahjustusi.
Kui rehvi, roomiku vms purunemine tingib kindlustusjuhtumi või kui sellega
kaasnevad masina väliskahjustused, kuuluvad need otsesed kahjud
hüvitamisele;
kahju, mille põhjuseks on masina mittesihtotstarbeline, ebaõige või
ebatavalistes tingimustes kasutamine; kahju, mis tekkis maa all töötavale
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masinale või selle osale; masina kahjustumine või hävimine laeval, praamil,
pontoonil vms ujuvvahendil või õhusõidukil; kahju, mille põhjuseks on masina
transportimiseks sobimatu transpordivahendi kasutamine, samuti sobimatu
kinnitamine haagisele, treilerile või muule transpordivahendile; kahju, mille
põhjuseks on masina väljumine omaniku või seadusliku valdaja valdusest
kelmuse või väljapressimise teel; samuti kahju, mis oli masinale tekitatud ajal,
mil masin oli õigusvastaselt väljunud omaniku või seadusliku valdaja valdusest
ja kui politseid sellest nõuetekohaselt ei teavitatud;
kahju, mis on otseselt tingitud loomulikust kulumisest, riknemisest,
korrodeerumisest, materjali väsimisest, liigniiskusest; määrdumisest või
kahjustumisest (sh ilmastikuolude või väliskeskkonnas viibimise tõttu) või muust
eelnimetatuga sarnasest pikaajalisest protsessist;
masinaga töötamisel tekkinud kriimustused, mõlgid, täkked vms, mis otseselt ei
mõjuta masina tavapärast kasutamist; kahju, mille eest vastutab tootja,
maaletooja, edasimüüja või rendileandja;
kahju, mis ilmneb masina hooldusel, ülevaatusel või renditud masina
tagastamisel rendileandjale; samuti korralise hoolduse ja tehnilise teenindamise
kulu ning selle käigus väljavahetatava detaili maksumus; kahju ja kulutused,
mis tulenevad mis tahes muudatustest või täiendustest masina või selle osa
taastamisel, asendamisel või taassoetamisel jne; masina osa kiirendatud
kohaletoimetamise kulud selle asendamisel; ületunnitasud, sh masina
päästmisel ja taastamisel; materjali, varuosa, tööjõu vms kallinemine jms;
rahalised nõuded, mis ei ole käsitletavad otsese varalise kahjuna, nt kolmandate
isikute nõuded, saamata jäänud tulu, trahvid, intressid, viivised jms.
Hüvitamisele ei kuulu kahju ja kulud, mille otseseks või kaudseks põhjuseks on:
tuumaenergia kasutamine mis tahes eesmärgil või selle väljumine kontrolli alt;
radioaktiivne kiirgus ja radioaktiivne saastumine; sõda, kodusõda, mis tahes
sõjategevus, relvakokkupõrge, invasioon, rahvarahutus, riigipööre, lokaut, streik,
erakorraline seisukord, sundvõõrandamine, terrorism; maavärin.
If Masinate ja
seadmete
kindlustus
TCPM-20161

Võtmete ja pultide vargus, röövimine
Hoonesse sissemurdmiseks ei loeta hoone lukustuse avamist originaalvõtme,
originaalpuldi või selle jäljendiga. Hoonesse sissemurdmiseks ei loeta
lukustamata ukse avamist.
Sisenemise purunemine (lisakaitse)
If ei hüvita kahju põhjustanud detaili ennast ega selle parandamise või
asendamise kulu. Samuti ei hüvita If masina detaili parandamise või
asendamise kulu, kui kahju tekkis ainult sellele detailile.
Üldised välistused
Üldisi välistusi kasutatakse kõigi kindlustusjuhtumite korral. Lisaks alltoodud
välistustele kasutatakse „Kindlustuse üldtingimustes“ toodud välistusi.
Kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti, siis If ei hüvita: kahju, kui sündmus ei
vasta kindlustusjuhtumi tunnustele; kahju, mis ei ole tingitud kindlustusjuhtumist;
kui kahju ei tekkinud äkiliselt ja ettenägematult; kahju, mille eest vastutab
masina tootja, valmistaja, maaletooja, edasimüüja, müüja, hankija, paigaldaja,
rendile- või üürileandja või hooldaja, remontija; kahju, mis kuulub hüvitamisele
masinale või selle osale antud garantii (sh müügigarantii, töövõtugarantii), mõne
teise kindlustuslepingu või kohustusliku kindlustuse alusel; kahju, mis tekkis
töökorras mitteoleva masina kasutamisel; kahju, mille põhjuseks on masina viga
või defekt, mis oli olemas enne kindlustuslepingu sõlmimist ning millest
kindlustusvõtja või kindlustatu oli teadlik; kahju, mis on tinginud masina
igapäevasest kasutamisest või mittekasutamisest tekkinud amortisatsioonist (s.o
kulumine, vananemine, korrosioon, katlakivi, ebameeldiv lõhn jms); kahju, mis
on tingitud masina mittetöötamisest või mittenõuetekohasest töötamisest (nt
masin on ebatäpne, tarkvara viga). Kahju kuulub hüvitamisele, kui eelnimetatud
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puudused on tingitud kindlustusjuhtumist; kahju, mis on tingitud
ekspluatatsiooninõuete rikkumisest, sh masina ülekoormamine või tema
kasutamine tingimuses või otstarbel, milleks masin ei ole ette nähtud; kahju,
mis tekib masina kasutamisel peale kindlustusjuhtumit, kui masin ei ole täielikult
töökorras; kahju, mis tekkis masinasisese purunemise või masinasisese rikke
tõttu, v.a juhul, kui see põhjustas masina tulekahju, ümbermineku või
kokkupõrke. Samuti ei kasutata seda välistust seadme sisemise purunemise
lisakaitse korral; kahju, mis on põhjustatud mistahes ainete (nt kütuse,
määrdeaine, jahutusvedeliku, gaasi jms) vähesusest, ebakvaliteetsusest,
kasutamistingimustele mittevastavusest, külmumisest või lekkest; kahju, mis on
põhjustatud katla, survet sisaldava mahuti, sisepõlemismootori või
summutisüsteemi plahvatusest või põlemisprotsessist eelnimetatud seadmes.
Käesolevat välistust ei kasutata, kui plahvatus või põlemisprotsess toimus
masinast väljaspool ja polnud masinaga seotud. Samuti ei kasutata seda
välistust seadme sisemise purunemise lisakaitse korral; kahju elektriseadmele
(generaator, elektrimootor, aku, masina „aju“ jms), mille põhjuseks on
seadmesisene elektrinähtus, kui põlemisprotsess puudus või tuli ei väljunud
seadmest. Seda välistust ei kasutata sisemise purunemise lisakaitse korral;
kahju, mis tekkis tööfunktsioonide tõttu purunemisele ja kulumisele
vastuvõtlikele masinaosadele nagu rehvid, akud, lõiketerad, puurid, noad või
muud lõikeservad, saelehed, stantsid, šabloonid, mudelid, köied, rihmad, ketid,
trossid, tõstuki- ja konveierlindid, kaablid, painduvad torud, klapid, ventiilid,
filtrid, lõdvikud, elektripirnid, lambid, kaitsmed, regulaarselt asendatavad
eraldus- ja tihendusmaterjalid jms, v.a juhul, kui need osad või materjalid
kahjustusid kindlustusjuhtumi tõttu; kahju, mis tekkis masina tööks vajaminevale
materjalile nagu õli, kütus, kemikaalid jms, v.a juhul, kui need materjalid
kahjustusid kindlustusjuhtumi tõttu; masina vigastusi, mis ei takista masina
eesmärgipärast kasutamist, näiteks iluvead, kriimustused, mõlgid jms; kahju,
mis avastati korralise inventuuri või korralise ülevaatuse käigus; hooldustööde ja
hooldusremondi kulu; kahju, mis tekkis puuduliku hoolduse või remondi tõttu;
kahju, mis tekkis omastamise, pettuse, kelmuse või väljapressimise tõttu; kahju,
mis tekkis masina omavolilise kasutamise või varguse tagajärjel, v.a punktis 20
– 31 toodud juhtudel; kahju, mis tekkis elektri-, vee- või gaasivarustuse
katkestusest või häiretest; kahju, mis on põhjustatud ujuvvahendite või laevade
poolt; kahju, mis tekkis ajal, kui masin asus ujuvplatvormil, veesõidukis,
pontoonil või muul ujuvvahendil, v.a juhul, kui vastav masin on uppumise vastu
kindlustatud; kulutusi, mida tuleb teha keskkonnasaaste likvideerimiseks;
leppetrahve, intresse, viiviseid, avalik-õiguslikke trahve ja kaudseid kahjusid;
vara, mille olemasolu ei ole tõendatud (sündmuskoha ülevaatlus, vara jäänused,
kviitung, kasutusjuhend, panga väljavõte, muud tõendid); käibemaksu, muid
makse ja lõive, kui hüvitise saamiseks õigustatud isikul on õigus see tagasi
saada või tasaarvestada; kahju, mis tekkis või mille tekkimisele aitas kaasa
asjaolu, et masina seaduslik valdaja või tema töötaja oli joobeseisundis või tal
puudus masina juhtimisõigus; masina puhastamise, hävitamise või asendamise
kahju, mis on põhjustatud nakkushaiguse nakkustekitajast, loomataudi
haigustekitajast või ohtlikust taimekahjustajast; kahju, mis on tingitud masina
võtmete või pultide kaotamisest; kahju, mis tekkis pärast masina hävimist. Masin
loetakse hävinuks, kui selle taastamine ei ole otstarbekas.
PZU
Ehitusmasinate
kindlustus
E100/2012
17.09.2012

Plahvatuseks ei ole sisepõlemismootorites, kateldes ja surveanumates gaaside
ning vedelike paisumisest tingitud plahvatus.
Ei hüvitata: kahju, mis on tekkinud väljaspool poliisil märgitud
kindlustusterritooriumi; kindlustatud eseme elektrilisest või mehaanilisest rikkest
või häirest, kindlustatud eseme või selle osade mehaanilisest pragunemisest või
purunemisest, kindlustatud eseme jahutus- ja muude vedelike külmumisest, õli,
määrdeainete, jahutus- ja muude vedelike ebapiisavusest või lekkest,
ebakvaliteetse kütuse või õli kasutamisest tingitud kahju. Kui ülalnimetatud
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põhjused tingivad tulekahju, kindlustusobjekti ümberminemise või otsasõidu
takistusele või teisele liikurvahendile, hüvitatakse selline otsene kahju. Kahju
põhjustanud detaili hinda ei hüvitata; kulutusi kindlustatud eseme töö iseloomust
tingitud lühikese kasutuseaga, kõrge kulumisnormiga ja tihtivahetatavate osade
(puuri- ja saeterad, höövlirauad, noad ja muud lõikepinnad, matriitsid, templid,
klupid, valuvormid, stantsid, šabloonid, purustuspinnad, tõstuki- ja
konveierilindid, sõelad, trossid, köied, ketid, rihmad, ühendusvoolikud ja kaablid, rehvid, akud, painduvad torujuhtmed, lõdvikud, korrapäraselt
vahetatavad eraldus- ja tihendusmaterjalid, elektripirnid jms) väljavahetamiseks,
kui sellega ei kaasne muid hüvitatavaid vigastusi. Kahju hüvitatakse, kui see
tekkis punktis 2.2 määratletud sündmuste tõttu; vargusest või röövimisest
tingitud kahju, kui sellele on kaasa aidanud kindlustusvõtja juures töötav isik või
isik, kellel on kindlustusvõtjaga ühine majapidamine või keda isik kasutab oma
majandustegevuses; kahju, mille põhjuseks on kindlustatud eseme väljumine
kindlustusvõtja valdusest tehingu, kelmuse, omastamise või väljapressimise
tõttu, samuti eelnimetatud sündmustega seoses kindlustatud esemele tekitatud
kahju; kahju, kui PZU-le ei ole kindlustatud eseme võõrandamisest
nõuetekohaselt teatatud ja kahjujuhtum toimub ühe kuu möödumisel ajast, mil
PZU oleks pidanud vastava teate saama; sisepõlemismootorites, kateldes ja
surveanumates gaaside ning vedelike paisumisest tingitud plahvatuste tagajärjel
tekkinud kahju; kahju, mis on tingitud tõusu- ja/või mõõnavete jõudmisest
kindlustatud eseme tööeele; kahju, mille otsene põhjus on kindlustatud eseme
igapäevasest käitamisest tingitud amortisatsioon - füüsiline kulumine ja
vananemine, kavitatsioon, korrosioon, katlakivi moodustumine; tavapäraste
ilmastikutingimuste ning igapäevase töökeskkonna keemiliste ühendite toimel
tekkinud kulumine ja kahjustumine jms; kahju, mis on tingitud kindlustatud
eseme mittekasutamisest; väljaspool hoonet või avatud hoones paiknevale
kindlustatud esemele tekkinud kahju, mille põhjuseks on tuul, vihm, lumi,
pakane, üleujutus või muu loodusnähtus, liiv või tolm, kui kindlustatud ese pole
ette nähtud välistingimustes kasutamiseks; kahju, mille põhjuseks on
kindlustatud eseme töö tootja kehtestatud piirmäärast kõrgemal koormusel ja
muudes äärmuslikes tingimustes; kindlustatud eseme katsetamisel ja
proovikäitamisel ilmnenud kahju; kahju, mille põhjuseks on mingi sündmus või
kindlustatud eseme juures algselt eksisteerinud defekt, sisemine viga või
varjatud puudus, mis oli (või pidi olema) kindlustusvõtjale teada enne
kindlustuslepingu sõlmimist, hoolimata sellest, kas selline sündmus või defekt oli
PZU-le teada või mitte; kahju, mille eest vastutab lepingu või seaduse, sh
garantii alusel kolmas isik (kindlustatud eseme tootja, importija, edasimüüja,
paigaldaja, rendileandja, hooldaja vms); kindlustatud eseme väliseid pisivigu,
mis ei mõjuta selle tööd (värvi-, email- ja poleerpindade mõlgid, kriimustused
jms); kahju, mille põhjuseks on kindlustatud eseme saastumine või reostumine
näiteks mürgi, tahma, sette, tolmu jms tõttu, kui saastumine või reostumine ei
ole tingitud kindlustusjuhtumist; kahju, mille põhjuseks on kindlustatud eseme
kadumine ja kahjustumine, kui tegemist ei ole röövimisega ega vargusega;
vandalismist ja kindlustatud eseme või selle osade vargusest tingitud kahju, kui
kindlustatud ese ei ole töövälisel ajal hoiustatud vastavalt käesolevate
tingimuste punktides 9.9.1 kuni 9.9.3 (k.a) esitatud tingimustel; kahjustusi ega
vigastusi, mis ilmnevad alles kindlustatud eseme korralise ülevaatuse, inventuuri
või hoolduse käigus; kahju, kui kindlustatud eseme tehnoseisund ei vasta
kindlustuslepingu ega õigusaktide nõuetele; kindlustatud eseme korralise
hoolduse, justeerimise ega tehnilise kontrolli kulusid, samuti hoolduse või
remondi käigus väljavahetatava seadme osa hinda; rahalisi nõudeid, mis ei ole
tingitud otsesest varalisest kahjust (lepingu ülesütlemine, saamata jäänud tulu,
trahv, intress, viivis jms); kahju, mis tuleb või tuleks hüvitada kohustusliku
kindlustuse (sh liikluskindlustuse) lepingu alusel; riigi ja kohaliku omavalitsuse
asutuste, sh päästeameti kulusid; keskkonnasaaste likvideerimise kulusid; enne
ja pärast kindlustusjuhtumit ametivõimude nõuetest ja ettekirjutustest tekkinud
kulusid; kahju, mille põhjuseks on sõjategevus, terrorismiakt, mäss,
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rahvarahutus, streik, ülestõus, revolutsioon, riigipööre, erakorraline seisukord,
sundvõõrandamine, konfiskeerimine või muu samalaadne sündmus; kahju, mille
põhjuseks on tuumaenergia kasutamine mis tahes eesmärgil või selle kontrolli
alt väljumine, radioaktiivne kiirgus ja radioaktiivne saastumine; kahju, mis on
tekkinud kindlustatud eseme puudulikust või valest hooldusest, remondist ja
käitamisest.
Salva
Ettevõtja seadmete
ja masinate
kindlustus
CPM-09
01.03.2009

Kindlustusjuhtumiks ei ole kahjustumine, hävimine või kadumine, mille on
põhjustanud: kahjustus, mis eksisteeris enne käesoleva kindlustuslepingu
kehtivuse algust- sõltumata sellest, kas Kindlustusvõtja või masina õiguspärane
kasutaja teadis seda või mitte; elektrisüsteemi rike, v.a juhul kui elektrisüsteemi
rike on tekkinud välgu otsetabamusest kindlustusobjektile; tavapärase
ekspluatatsiooni tingimustes ilma välisteguri (näiteks liiklusavarii, eseme
kukkumine, uppumine, tulekahju, vandalism) mõjuta põhjustatud purunemine või
väsimuspurunemine; jahutus- või mõne muu seadme toimimiseks vajaliku
vedeliku külmumine; määrdeaine või jahutusvedeliku vähesus või puudumine;
pidevalt mõjuv ekspluatatsioonifaktor (näiteks kulumine, korrosioon,
kavitatsioon, katlakivi ) ja riknemine mittekasutamise või normaalse
ilmastikutingimuse tagajärjel; kindlustusobjekti testimine, otstarbeväline
kasutamine või lubamatu muudatus; alkoholi, narkootilise, toksilise või muu
psühhotroopse aine mõju all olev Kindlustusvõtja või isik, kelle eest
Kindlustusvõtja vastutab.
Juhul kui punktides 5.2 kuni 5.5 kirjeldatud juhtumi tagajärjel kannatanud
masina osa põhjustab kahju kindlustusobjekti teistele sõltumatutele osadele,
kuulub selliselt järgnenud kahju hüvitamisele.
Kindlustusandja ei hüvita: tehnilise hooldusega seotud kulutusi ning tehnilise
hoolduse käigus asendatud kindlustusobjekti osi; kahju, mille eest vastutab
kindlustusobjekti tootja või hankija; kaudseid kulutusi ja kahju, näiteks
kolmandate isikute nõuded Kindlustusvõtja vastu, saamatajäänud tulu, trahv (sh
leppetrahv, viivis, pädeva asutuse poolt määratud trahv), taastamistööde ja/või
kahju piiramiseks vajalike tööde viivitamisest tingitud täiendav kahju; kulutusi
ehitus- või remonttöödele, mis ei ole otseselt põhjustatud kindlustusjuhtumist,
näiteks kindlustusobjekti muude kulunud või amortiseerunud osade
remontimiseks või vahetamiseks tehtud kulutused; kulutusi, mis tekivad
tavapärasest kallima töö kasutamisest kindlustusobjekti remontimisel, näiteks
kõrgemalt tasustatav ületunnitöö remondi kiireks valmimiseks; kulutusi, mis
tekivad tavapärasest kallima transporditeenuse kasutamisest, näiteks
lennutransport või kiirkullerid.

Seesam
Masinakindlustus
1/2015
01.01.2015

Tulekahju
Ei hüvitata kahju: elektriseadmele (näiteks generaator, elektrimootor, aku,
masina juhtaju), mille põhjustas elektrinähtus mainitud seadmes ning tuli ei
väljunud nimetatud seadme piiridest; sisepõlemismootorile või
summutisüsteemile, mille põhjustas tulekahju või plahvatus mainitud seadmes.
Väline sündmus
Ei hüvitata kahju, mis kuulub hüvitamisele liikluskindlustuse seaduse või muu
analoogse seaduse alusel.
Üldised piirangud
Sõltumata kindlustuskaitse variandist ei hüvitata kahju või kulutusi: mis on
põhjustatud kulumisest, roostetamisest, sööbimisest, oksüdeerumisest, materjali
väsimisest või muust sarnasest pikaajalisest protsessist; mis on tekkinud
puudulikust õhu, õli, hüdraulilise- või jahutusvedeliku tsirkulatsioonist mootoris,
seadmes, käigukastis, jõuülekande- või jahutussüsteemis; mis on seotud
puuduliku seadistamis- või hooldustöödega, hoolduse käigus osade vahetamise
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või remontimisega; mis on põhjustatud kindlustatud eseme ebaõigest
kasutamisest; mis on tekkinud veest, kui kindlustatud eset kasutatakse või
transporditakse üleujutatud teel või maa-alal;
mis on tekkinud kindlustatud eseme kuluvatele osadele (näiteks lambid, klapid,
kaitsmed, juhtmed, ventiilid, tihendid, kangad, lindid, rihmad, trossid, ketid,
torud, filtrid, noad, saelehed, sidurilindid ja -kettad, jõusõlmed (nt kardaanid),
sise- ja väliskummid) kulumisest ning tööks vajaminevatele ainetele (näiteks
õlid, kütused, määrdeained, vedelikud) nende kasutamisest. Erand. Kindlustatud
eseme ülalnimetatud osadele ja tööks vajaminevatele ainetele tekkinud kahju
hüvitatakse, kui kahju on tekkinud kindlustusjuhtumi tagajärjel;
mis on tingitud puudulikust või ebakvaliteetsest tööst või materjalist, defektsest
tootest, veast arvutustes või joonistes, ekslikust nõuandest või juhisest; mille
tekkimise eest kolmas või kindlustatud isik vastutab müügi-, hooldus- või muu
lepingu alusel; mis on tekkinud kindlustatud esemele koormast,
ülekoormamisest või koorma oskamatust käsitlemisest; mis on tekkinud
elektroonilistele seadmetele, nende andmekandjatele, andmetele või
programmidele, kui nad on tekkinud vigasest programmist või vigase programmi
tööst, seadme mittekorrasolekust, ebaõigest andmete sisestamisest või
magnetvälja mõjul andmete kahjustumisest või kadumisest; mis ei ole seotud
kindlustusjuhtumiga; mis on põhjustatud väärtuse alanemisest või vigastusest,
mis ei mõjuta kindlustatud eseme kasutuskõlblikkust; mis on tekkinud
kindlustatud eseme või selle osa kadumise (va vargus ja rööv), omavolilise
kasutamise, omastamise, kelmuse või väljapressimise tagajärjel.
KAHJU HÜVITAMINE (TÄHTAEG, KELLELE JA KUIDAS MAKSTAKSE
HÜVITIS)
BTA
Masinakindlustus
nr B6-01
08.12.2009

Hüvitamise viis on rahaline hüvitis või kahjustatud masina taastamiskulude
hüvitamine. Kui masina taastamisremont on majanduslikult ja tehniliselt
põhjendatud ja kui kindlustusandja aktsepteerib kindlustusvõtja poolt valitud
masina taastamise viisi ja koha, väljastab kindlustusandja masina remondi
teostajale garantiikirja (garantiikirja väljastamine ei tähenda töö tellimist
kindlustusandja poolt ega ka kindlustusandja poolt vastutuse võtmist
teostatavate tööde kvaliteedi eest). Kui kindlustusandja ja kindlustusvõtja ei
saavuta kokkulepet kindlustatud eseme taastamise viisis või kohas, teeb
BTA rahalise hüvitamise määras, mis vastab masina taastamiseks vajalikele,
põhjendatud ja mõistlikele kuludele.
Juhul kui masina taastamine on majanduslikult ebaotstarbekas, teostatakse
rahaline hüvitamine. Kui masina taastamine on majanduslikult ebaotstarbekas,
tuvastatakse masina harilik väärtus kindlustusjuhtumi toimumise aja seisuga.
Seejärel arvestatakse saadud summast maha omavastutus. Järelejäänud
summast arvestatakse masina hävimise korral maha selle jääkväärtus kui
soodustatud isik või kindlustusvõtja on otsustanud jäänused endale jätta.
Lõppsummast arvestatakse maha kindlustusjuhtumi saabumise hetkel
maksmata kindlustusmakse kuni kindlustuslepingu kehtivuse lõpuni
sõltumata sellest, kas kindlustusmakse tasumise tähtpäev on saabunud ning
kellele kindlustushüvitis makstakse.
Lisamehhanismi varguse, röövi või hävimise korral on kindlustushüvitis selle
turuhind kuid mitte rohkem kui poliisile märgitud kindlustussumma.
Kindlustushüvitise määramiseks arvestatakse kindlustuslepingu alusel
hüvitamisele kuuluvast summast maha sissenõutavaks muutunud tasumata
kindlustusmaksed ning kindlustuslepingus ettenähtud hüvitise vähendused.
Kindlustatud eseme omand läheb kindlustusandjale üle kindlustatud eseme
valduse BTA´le üleandmise hetkest. Kui kindlustusvõtja on
käibemaksukohuslane ja tal on õigus kindlustatud eseme taastamiskulude või
hankekulude käibemaks tagasi saada, puudub kindlustusandjal käibemaksu osa
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hüvitamise kohustus. Juhul kui kindlustusandja viivitab enda kohustuste
täitmisega, on ta kohustatud tasuma viivist õigusaktides kehtestatud summas.
BTA
Üldtingimused GC2012
01.12.2011

BTA lepingu täitmise kohustus muutub sissenõutavaks kindlustusjuhtumi
toimumise ja BTA täitmise ulatuse kindlaksmääramiseks vajalike toimingute
lõpetamisega. Kui BTA täitmise ulatuse kindlaksmääramiseks vajalikke toiminguid
ei ole lõpetatud ühe kuu jooksul pärast kindlustusjuhtumist teatamist, võib
kindlustusjuhtumi kindlakstegemise korral nõuda BTA täitmise kohustuse arvel
raha maksmist ulatuses, mida BTA vastavalt asjaoludele peaks minimaalselt
maksma. Tähtaja kulgemine peatub ajaks, mil toimingute lõpetamine on
takistatud kindlustusvõtjast tuleneva asjaolu tõttu. Kui kindlustusjuhtumi tagajärjel
tekkinud kahju suurus või selle põhjus on tõendamata, siis hüvitab BTA vaid selle
osa, mis on tõendatud. Kui BTA teostab rahalise hüvitamise, ei ole
kindlustusandjal enne hüvitise väljamaksmise kohustust, kui kindlustushüvitise
saamiseks õigustatud isik on kirjalikult teatanud arvelduskonto numbri ja
kontoomaniku nime. Kahju hüvitamisel on BTA’l õigus nõuda hävinud või
kahjustatud eseme üleandmist, samuti kadunud või varastatud eseme
nõudeõiguse üleandmist. Kuni kindlustatud asja või vastava nõudeõiguse
üleandmiseni võib BTA vähendada hüvitist vastava eseme või õiguse väärtuse
võrra.

Gjensidige
Ehitusmasinate ja seadmete
kindlustus (CPM)
TR104-2005
01.12.2005

Kindlustushüvitis on rahasumma, mis makstakse välja kindlustusjuhtumi
tagajärjel tekkinud kahju hüvitamiseks. Kindlustushüvitise suurus ühe
kindlustusjuhtumi kohta on piiratud kindlustusjuhtumi tagajärjel tekkinud
varakahju suurusega ja kindlustussummaga. Kindlustusandja hüvitab
kindlustusvõtjale kahju ärahoidmiseks või vähendamiseks tehtud vajalikud kulud
ning kulud, mida kindlustusvõtja kandis kahju kindlakstegemiseks või selle
suuruse määramiseks. Kindlustusandja hüvitab ka kulud, mis on vajalikud
kindlustusjuhtumi tagajärjel kahjustatud ja allesjäänud vara koristamiseks ning
prahi äraveoks. Hüvitamise vormi ja hüvitise suuruse otsustab kindlustusandja.
Hüvitamise vormid on rahaline hüvitis, kahjustatud kindlustusobjekti taastamine
või asendamine samaväärsega.

Gjensidige
Üldtingimused
Ü101-2016-1
01.11.2016

Kindlustusandja on kohustatud: tegema kahju hüvitamise või sellest keeldumise
otsuse kohe, kuid mitte hiljem kui 10 tööpäeva jooksul alates kõigi nõutavate
dokumentide saamisest ning kahju suuruse ja tekkimise asjaolude
kindlakstegemisest. Juhul kui kahjujuhtumiga seoses on algatatud tsiviil-,
väärteo- või kriminaalmenetlus ning menetluse käigus tuvastatavatel asjaoludel
on tähtsus Gjensidige täitmise kohustuse kindlaksmääramisel, on Gjensidigel
õigus otsuse vastuvõtmist edasi lükata kuni vastavas menetluses tehtava lahendi
kättesaamiseni; teatama kindlustusvõtjale kirjalikult kahju hüvitamisest
keeldumisest või kindlustushüvitise vähendamisest hiljemalt 5 tööpäeva jooksul
arvates otsuse tegemisest, näidates ära keeldumise või vähendamise põhjuse ja
aluse.
Kui kindlustusjuhtumi tagajärjel tekkinud kahju suurus või selle põhjus on
terviklikult tõendamata, hüvitatakse vaid see osa, mis on tõendatud. Gjensidigel
on õigus oma kindlustuslepingu täitmise kohustusega tasaarvestada
kindlustuslepingu tasumata kindlustusmaksed kuni kindlustusperioodi lõpuni. Kui
Gjensidigel puuduvad andmed kindlustushüvitise saamiseks õigustatud isiku
nime ja arvelduskonto numbri kohta, siis ei ole Gjensidigel hüvitise väljamaksmise
kohustust enne vastavate andmete saamist. Kui kindlustusvõtja või soodustatud
isik saab pärast kindlustushüvitise maksmist varastatud kindlustatud eseme oma
valdusse tagasi, tuleb tagasisaadud ese anda Gjensidige omandisse või
tagastada kindlustatud eseme eest makstud kindlustushüvitis. Kindlustusvõtja või
soodustatud isik on kohustatud tagastama Gjensidigele kindlustushüvitise, kui
hüvitamist välistavad asjaolud on ilmnenud pärast kahju hüvitamist või kui kahju
on hüvitanud kolmas isik.
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ERGO
Liikurmasinate ja
seadmete
koguriskikindlustus
KT.0672.11
01.01.2011

Hüvitatakse otsene varakahju ja muud põhjendatud kulud. Masina osalise
kahjustumise korral, kui kahjustusi on võimalik taastada, hüvitatakse
põhjendatud taastamis- ja/või asendamiskulud. Masina taastamis- ja
asendamiskulude hüvitamise korral on kindlustusandjal õigus: määrata masina
taastamise koht või ise korraldada ja tellida selle taastamine; määrata koht, kust
hangitakse asendav masin või selle osa. Kui kindlustusvõtja või soodustatud isik
ei nõustu eeltooduga, hüvitab kindlustusandja kahju ulatuses, milline see oleks
olnud käesoleva punkti järgimisel. Masina täieliku hävimise korral, samuti
varguse ja röövimise korral hüvitatakse masina turuväärtus kindlustusjuhtumi
toimumise ajal.
Hüvitatud masina, selle jäänuste või osa omandiõigus läheb üle
kindlustusandjale. Kui kindlustusvõtja soovib jätta kindlustusjuhtumi tõttu
kahjustunud masina või selle osa enda omandisse või ei anna seda
kindlustusandjale üle, siis vähendatakse kindlustushüvitist selle vara
kindlustusjuhtumi järgse väärtuse võrra.
Kindlustushüvitisse ei arvestata lõive ja makse, mida kindlustushüvitise
saamiseks õigustatud isikul on võimalik seaduses ettenähtud korras
tasaarvestada või mis tagastatakse kindlustushüvitise saamiseks õigustatud
isikule (nt käibemaks).

ERGO
Üldtingimused
KT.0919.13
07.12.2013

Kahju hüvitamise viisid on: rahaline hüvitis; kahjustada saanud eseme
taastamine; kahjustatud, hävinud või kadunud (varastatud, röövitud jne) eseme
asendamine samaväärse esemega. Kahju hüvitamise viisi otsustab
kindlustusandja.
Kindlustusandja on kohustatud lõpetama kahjukäsitluse ja tegema juhtumi suhtes
otsuse hiljemalt 10 päeva jooksul pärast kõigi vajalike tõendite ja dokumentide
saamist. Vajalik tõend on ka kahjujuhtumiga seoses algatatud tsiviil-, kriminaalvõi väärteomenetluse järel tehtav otsus, kui menetluse käigus tuvastatavatel
asjaoludel on tähtsust kindlustusandja täitmise kohustuse kindlaksmääramisel.
Kui kindlustusjuhtumi tagajärjel tekkinud kahju suurus või põhjus on tõendamata,
siis hüvitab kindlustusandja vaid selle osa, mis on tõendatud. Kui kindlustusandja
viivitab kindlustushüvitise väljamaksmisega, siis on ta kohustatud
kindlustushüvitist saama õigustatud isiku nõudmisel tasuma viivist vastavalt
seadusele.
Kahju hüvitamisel on kindlustusandjal õigus kindlustushüvitisest kinni pidada:
kindlustuslepingus määratud omavastutus; kindlustuslepingu järgi tasumata
kindlustusmakse osa kuni kindlustusperioodi lõpuni (kindlustusobjekti hävimise
korral) või sissenõutavaks muutunud kindlustusmakse. Kindlustusandja ei hüvita
käibemaksuseaduse alusel kindlustusvõtjale tagastamisele kuuluvaid makse, nt
käibemaksu.

If Masinate ja
seadmete
kindlustus
TCPM-20161

Kindlustusjuhtumi korral maksab If rahalist hüvitist või väljastab garantiikirja
masinat taastavale või asendavale ettevõtjale. If ei pea tegema remonditöid või
korraldama taastamist või asendamist.
If hüvitab minimaalsed ja hädavajalikud kulud kindlustusjuhtumi tõttu tekkinud
kahju vähendamiseks või täiendava kahju ärahoidmiseks. If ei hüvita kulutusi
kahju ennetavate meetmete rakendamiseks, ohutusnõuete täitmiseks,
hoolduseks, remondiks.
Kui masinat saab taastada, loetakse kahjuks: masina uhiuute osadega
taastamise kulu – kui kindlustusväärtus on taassoetamis- või turuväärtus;
amortisatsiooni võrra vähendatud masina taastamise kulu – kui
kindlustusväärtus on jääkväärtus. Kui masinat ei saa taastada, loetakse kahjuks
masina turuväärtus vahetult enne kindlustusjuhtumi toimumist, v.a punktis 54
toodud juhul.
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IF Üldtingimused
TG-20131

Kui If maksab hüvitist rahas, peab hüvitise saaja teatama Ifi le oma pangakonto
numbri. Kui hüvitamine sõltub kohtu- või kohtueelses menetluses tuvastatavatest asjaoludest, on Ifil õigus teha hüvitamise või sellest keeldumise otsus
pärast menetluse peatamist või lõpetamist.
Hüvitamise korral on Ifil õigus nõuda vara jäänuste või asendatud vara või selle
väljanõudmise õiguse üleandmist Ifile. Kuni üleandmiseni on Ifil õigus peatada
hüvitise maksmine või hüvitist vara jäänuste või asendatud vara turuväärtuse
võrra vähendada.
Kindlustusvõtja peab hüvitatud vara leidmisest Ifile viivitamatult teatama. Ifil on
õigus otsustada, kas vara taastatakse, asendatakse samaväärse varaga või
makstakse hüvitist rahas. Vara asendamisel või taastamisel on Ifil õigus
määrata vara taastamise või asendamise viis ning isik, kes selle teostab. Kui
kindlustushüvitise saamiseks õigustatud isikul on õigus käibemaksu tagasi
saada või tasaarvestada, lähtub If hüvitise arvutamisel summast ilma käibemaksuta. Ifil on õigus hüvitisest kinni pidada kindlustusperioodi eest tasumata
maksed, sõltumata sellest, kas makse tähtpäev on saabunud. Ifil on see õigus
ka juhul, kui kui hüvitise saaja ei ole kindlustusvõtja.
Kui If viivitab hüvitamisega, maksab If viivist vastavalt võlaõigusseadusele.

PZU
Ehitusmasinate
kindlustus
E100/2012
17.09.2012

Kindlustushüvitis on rahasumma, millega hüvitatakse kindlustusjuhtumi aset
leidmisel kindlustatud eseme taastamiskulud ja muud kindlustuslepingus
kokkulepitud, vajalikud ja põhjendatud lisakulud, mis on seotud
kindlustusjuhtumi tagajärgede kõrvaldamisega. Hüvitamise viisid on rahaline
hüvitis või kahjustatud eseme taastamise, taassoetamise või samaväärsega
asendamise kulude hüvitamine. Hüvitamise viisi määrab PZU.
Kindlustusjuhtumi korral hüvitab PZU kindlustusjuhtumi tagajärjel kahjustatud,
hävinud või kaotsiläinud kindlustatud eseme taastamis- või taassoetamiskulud
ning muud kindlustuslepingus kokkulepitud vajalikud ja põhjendatud lisakulud.
Kindlustushüvitise arvestamisel võetakse aluseks kindlustusjuhtumi tagajärjel
kahjustatud, hävinud või kaotsiläinud kindlustatud eseme kindlustusväärtus
vahetult enne kindlustusjuhtumi toimumist.
Kindlustatud eseme osalise kahjustumise korral (kui kindlustatud eseme
taastamine on tehniliselt või majanduslikult põhjendatud) hüvitatakse
kindlustusjuhtumieelse seisundi taastamise kulud (materjalid, varuosad,
töötasud), välja arvatud kindlustatud eseme või selle osa jääkväärtus. Kui
kindlustatud eseme taastamine ei ole tehniliselt või majanduslikult põhjendatud,
loetakse kindlustatud ese täielikult hävinenuks. Kindlustatud eseme täieliku
hävinemise korral hüvitatakse kindlustatud eseme tegelik,
kindlustusjuhtumieelne väärtus, millest lahutatakse kindlustatud eseme
jääkväärtus.
PZU-l on õigus teha tasaarvestus kindlustuslepingu alusel endale võetud
kohustuse ning kindlustuslepingu järgi kuni kindlustusperioodi lõpuni veel
tasumata kindlustusmakse vahel. Kui kindlustusvõtja või soodustatud isik saab
varastatud või röövitud vara oma valdusse tagasi pärast kindlustushüvitise
väljamaksmist, tuleb tagasisaadud ese anda PZU omandisse või tagastada
kindlustushüvitis. Käibemaksuseaduse alusel kindlustusvõtjale tagastatavat
käibemaksu osa ei hüvitata.
PZU on kohustatud tegema kahju hüvitamise või sellest keeldumise otsuse
hiljemalt 10 tööpäeva jooksul alates kõigi nõutavate dokumentide saamisest
ning kahju suuruse ja tekkimise asjaolude kindlakstegemisest.

PZU
Üldtingimused
U100/2015
alates 03.11.2015

Kindlustusandjal ei ole rahalise kindlustushüvitise tasumist enne, kui
kindlustushüvitise saamiseks õigustatud isik on teatanud kindlustusandjale
kontonumbri, kuhu hüvitis kanda, kontoomaniku nime ja muud kontoga
seonduvad vajalikud rekvisiidid.
Kui kindlustusandja viivitab kindlustushüvitise väljamaksmisega, siis on ta
kohustatud kindlustushüvitist saama õigustatud isiku nõudmisel tasuma viivist
0,03% tasumata kindlustushüvitisest iga viivitatud päeva eest.
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Salva
Ettevõtja seadmete
ja masinate
kindlustus
CPM-09
01.03.2009

Kindlustushüvitis on rahasumma või mitterahaline hüvitis (näiteks asendamine,
taastamine), millega hüvitatakse lepingus määratud tingimustel
kindlustusjuhtumi tagajärjel tekkinud otsene varaline kahju. Kindlustusandja ei
ole kohustatud hüvitama Kindlustusvõtjale rohkem kui on kahju tegelik suurus,
isegi kui kindlustussumma on kindlustusjuhtumi toimumise ajal
kindlustusväärtusest suurem.
Kindlustushüvitisest arvestatakse maha lepingu järgi tasumisele kuuluvad, kuid
laekumata kindlustusmakse osamaksed. Kindlustusobjekti täieliku hävimise
korral hüvitab Kindlustusandja vara kindlustusjuhtumi eelse hariliku hinna e
turuväärtuse, tavapärased transpordi- ja montaažikulud, tolli- ja muud maksud,
kuid mitte rohkem kui kindlustussumma. Kindlustusobjekti osalise kahjustumise
korral ei arvesta Kindlustusandja kulumit varuosadelt, mida ei ole võimalik
soetada samas kulumisastmes, millises oli asendatav varuosa vahetult enne
kindlustusjuhtumi toimumist.
Kahju hüvitamise või sellest keeldumise otsus tuleb teha kohe, kui selleks on
vajalik teave, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul, arvates vajaliku teabe
saamise päevast. Kui juhtumi kohta toimub tsiviilkohtu-, kriminaal- või
väärteomenetlus või kindlustuse vaidluskomisjoni menetlus ja sellel on otsuse
tegemisel oluline tähtsus, pikeneb punktis 40 sätestatud tähtaeg nimetatud
menetluse aja võrra. Samuti pikeneb tähtaeg, kui hüvitamise otsustamine või
hüvitamine viibib hüvitise taotlejast ja/või soodustatud isikust sõltuva asjaolu
tõttu. Kui kahju suurust ei ole punktis 40 nimetatud aja jooksul võimalik
selgitada, tehakse hüvitamise otsus osa kohta, mille suurus on teada.

Salva Ültingimused Kindlustushüvitise maksmisel on kindlustusandjal õigus nõuda hävinud vara
KÜ-13
jäänuste või asendatud vara üleandmist kindlustusandja omandusse, samuti
05.07.2013
õigustatud isiku valdusest õigusevastaselt välja läinud vara nõudeõiguse
üleandmist kindlustusandjale. Kuni eelnimetatud vara või vara nõudeõiguse
kindlustusandjale üleandmiseni on kindlustusandjal õigus kindlustushüvitise
maksmine peatada või kindlustushüvitist eelnimetatud vara hariliku väärtuse
võrra vähendada. Kui kindlustusandja viivitab oma kohustuste täitmisega, on
kindlustusandja kohustatud maksma kindlustushüvitise saamiseks õigustatud
isiku nõudmisel viivist VÕS § 113 sätestatud korras iga viivitatud päeva eest.
Varalise kahju hüvitamine võib toimuda kahjustatud vara või vara osa
taastamise teel, kahjustatud vara või vara osa asendamise teel teise
samaotstarbelise, samaväärse ja samasse hinnaklassi kuuluva vara või vara
osaga või rahalise hüvitamise teel. Kindlustusandjal on õigus otsustada, millisel
viisil varalise kahju hüvitamine toimub. Kahjustunud või hävinud vara
asendamise või taastamise korral on kindlustusandjal õigus määrata vara
taastamise või asendamise viis ning isik, kes selle teostab. Kindlustushüvitise
maksmisel on kindlustusandjal õigus hüvitisest kinni pidada jooksva
kindlustusperioodi lõpuni tasumisele kuuluvad kindlustusmaksed, sõltumata
sellest, kas kindlustusmakse tasumise tähtpäev on saabunud. Kindlustusandjal
on eelnimetatud õigus ka juhul, kui kindlustushüvitis makstakse muule isikule kui
kindlustusvõtja.
Seesam
Masinakindlustus
1/2015
01.01.2015

Arvestades kahjustuste ulatust ning remondi tehnilist ja majanduslikku
põhjendatust, on kahju suuruseks: taastamiskulud; kahjustunud ja kahjustamata
kindlustatud eseme turuväärtuste vahe; kahjustunud kindlustatud eseme
turuväärtus. Seesamil on õigus valida kahju hüvitamise viis.
Kui kahjustatud kindlustatud eset saab remontida, on kahju suuruseks
mõistlikud ja põhjendatud remondikulud. Kui kahjustunud vara omandiõigust ei
anta Seesamile, on kahju suuruseks kahjustunud ja kahjustamata kindlustatud
eseme turuväärtuste vahe.
14

Kindlustusmaakler Tiina Naur OÜ ettevõtte masinakindlustuse tingimuste võrdlus. 31.01.2017.
Dokument on kaitstud autoriõigusega.

Seesamil on õigus nimetada remondi-töökoda, kus kindlustatud ese
remonditakse ja kuhu kindlustusvõtja peab kindlustatud eseme remontimiseks
üle andma.
Kindlustushüvitis on kahju suurus, millest on lahutatud käesolevate tingimuste
alusel leitud võimalikud hüvitise vähendused, omavastutus või tasumata
kindlustusmakse. Hüvitise maksimaalpiiriks on kindlustatud eseme turuväärtus
ning lisaks otsesele varalisele kahjule ka kindlustusjuhtumi korral kokku kuni 10
000 euro ulatuses põhjendatud: kahju ärahoidmise või vähendamisega seotud
kulu; tõstetööde kulu; transpordikulu lähimasse hoiupaika (p 5.3.5), valvatud (p
5.3.6) kohta või Seesami poolt eelnevalt aktsepteeritud remonditöökotta.
Seesam
Üldtingimused
1/2008
alates 01.07.2008

Seesam on kohustatud kahjutoimingud lõpetama hiljemalt ühe kuu jooksul pärast
kõigi selleks vajalike andmete ja dokumentide saamist, arvestades punktides
18.2.1-18.2.2 nimetatud erandeid. Kui kindlustusjuhtumiga seoses on algatatud
tsiviil-, kriminaal- või väärteomenetlus, mille käigus võivad selguda asjaolud, mis
on Seesami täitmiskohustuse kindlaksmääramiseks olulised, peab Seesam
kahjutoimingud lõpetama hiljemalt ühe kuu jooksul pärast vastava menetluse
peatamise või lõpetamise otsusest või jõustunud kohtuotsusest teadasaamist või
muu vastavat õigust omava ametiisiku või organi otsusest teadasaamist. Kui
kindlustusliigi tingimustes on kahjutoimingute lõpetamiseks ette nähtud muu
tähtaeg, siis rakendatakse seda tähtaega.
Kui Seesam ei ole kahjutoiminguid lõpetanud punktides 18.2-18.2.2 ette nähtud
aja jooksul, kuid kindlustusjuhtumi toimumine on tõendatud, võib kindlustusvõtja
nõuda, et Seesam maksaks raha ulatuses, mis vastab selleks ajaks kindlaks
tehtud täitmiskohustusele. Kui kahjutoimingute lõpetamine on takistatud
kindlustusvõtjast tuleneva asjaolu tõttu, siis selleks ajaks kahjutoimingute
lõpetamise tähtaja kulgemine peatub. Kui Seesam täidab oma täitmiskohustuse
raha maksmise teel, ei ole tal maksekohustust enne, kui hüvitise saamiseks
õigustatud isik on teatanud Seesamile raha saaja nime ja arvelduskonto numbri.
Seesamil on kahju hüvitamisel õigus nõuda hävinud või kahjustunud eseme
jäänuste või asendatud eseme endale üleandmist, samuti kindlustusjuhtumi
tagajärjel kadunud või isiku õiguspärasest valdusest õigusvastaselt väljunud
eseme nõudeõiguse endale üleandmist. Kuni eseme või eseme nõudeõiguse
Seesamile üleandmiseni võib Seesam peatada kindlustushüvitise maksmise või
vähendada kindlustushüvitist vastava eseme hariliku väärtuse (turuväärtuse)
võrra. Kui Seesam on hüvitanud isiku valdusest õigusvastaselt välja läinud
eseme väärtuse, on kindlustusvõtjal kohustus teatada Seesamile viivitamatult
eseme leidmisest või selle asukohast teadasaamisest. Kui Seesam viivitab
kindlustushüvitise väljamaksmisega, on ta kohustatud maksma
kindlustushüvitist saama õigustatud isiku nõudmisel viivist 0,02 % makstavast
hüvitisest iga viivitatud päeva kohta, kuid kokku mitte üle 15% väljamaksmisele
kuuluvast kindlustushüvitisest.
ALUSED, MILLE KORRAL VABANEB KINDLUSANDJA TÄITMISE
KOHUSTUSEST

BTA
Masinakindlustus
nr B6-01
08.12.2009

BTA vabaneb osaliselt või täielikult kindlustuslepingu täitmise kohustusest, kui:
kindlustusvõtja tekitas kahju tahtlikult; kindlustusvõtja on rikkunud oluliste
riskiasjaolude muutumisest teatamise kohustust; masina operaator,
kindlustusvõtja või soodustatud isik esitas BTA´le kahju toimumise asjaolude
ja/või kahju suuruse osas teadlikult valeandmeid; kindlustusvõtja rikkus tahtlikult
või raskest hooletusest vähemalt ühte kindlustuslepingus sätestatud kohustust
ja kohustuse rikkumine omas mõju kahju tekkimisele või kahju suurusele või
BTA täitmise kohustuse ulatuse kindlakstegemisele; masina operaator oli kahju
tekkimise ajal alkoholijoobes, narkootikumide või psühhotroopsete ainete mõju
all või keeldus vahetult pärast kahju tekkimist joobe tuvastamisest.
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Viimatinimetatud olukord 3 võrdsustatakse sellega, kui kahju tekkimise ajal oli
masina operaator alkoholi, narkootikumide või psühhotroopsete ainete mõju all.
Samuti ei kuulu kahju hüvitamisele juhul, kui alkoholi, narkootikume või
psühhotroopseid aineid tarvitati masina operaatori poolt pärast kahju tekkimist,
kuid enne politsei saabumist või joobe tuvastamise ettepaneku esitamist;
masina operaatoril puudus kahjujuhtumi ajal vastava kategooria masina
opereerimise õigus; kindlustusvõtja sooritas masinaga kuriteo või aitas
masinaga kaasa kuriteole.
Gjensidige
Ehitusmasinate ja seadmete
kindlustus (CPM)
TR104-2005
01.12.2005

Kindlustusandja vabaneb osaliselt või täielikult kindlustuslepingu täitmise
kohustusest, kui: kindlustusvõtja ei ole täitnud vähemalt ühte punktis 12 esitatud
nõuetest ja nõuete täitmata jätmise ning kindlustusjuhtumi vahel esineb
põhjuslik seos; kindlustusvõtja ei ole tasunud kindlustusmakset kokkulepitud
tähtpäevaks (osamakse korral hiljemalt kindlustusandja poolt täiendavalt
määratud tähtpäevaks) ja kui kindlustusjuhtum toimub pärast kindlustusmakse
tasumise tähtpäeva möödumist; kindlustusvõtja on tahtlikult või raske hooletuse
(kindlustuslepingulise kohustuse täitmisel vajaliku hoole olulisel määral
järgimata jätmine) tõttu rikkunud vähemalt ühte kindlustuslepingu tingimust,
millel on mõju kindlustusjuhtumi toimumisele või kahju suurusele;
kindlustusjuhtum on toimunud kindlustusvõtja või soodustatud isiku raske
ettevaatamatuse või tahtluse tõttu. Raske ettevaatamatuse all mõistetakse
olukorda, mil isik näeb ette oma käitumise tagajärgi, kuid loodab kergemeelselt,
et tagajärjed jäävad tulemata; kindlustusjuhtum oli põhjustatud kindlustusvõtja
või temaga võrdsustatud isikute tegevusest alkoholijoobes, narkootikumide või
psühhotroopsete ainete mõju all; kindlustusobjekti või selle osa kahjustumise,
hävimise või varguse korral puudusid ehitusplatsi kokkulepitud aladel või
ruumides kindlustuslepingus märgitud tulekahju- ja valvesignalisatsioon või kui
need polnud rakendunud või olid koodiga maha võetud, v.a juhul, kui
kindlustusandja nõuete eiramisel ei olnud mõju kindlustusjuhtumi toimumisele;
kindlustusvõtja või soodustatud isik on eksitanud või püüdnud eksitada
kindlustusandjat kahju toimumise asjaolude ja/või suuruse osas või püüdnud
kindlustusandjat muul viisil petta kindlustuslepingu või selle täitmise asjaolude
suhtes.
Kindlustuslepingu täitmise kohustusest vabanemise ulatuse otsustab
kindlustusandja. Ohutusnõuete eiramisest tingitud kindlustusjuhtumi korral on
kindlustusandjal õigus kindlustushüvitist vähendada või selle maksmisest
keelduda. Kindlustushüvitise vähendamise või selle maksmisest keeldumise
otsuse tegemisel arvestatakse ohutusnõuete eiramise seost ja mõju antud
juhtumile. Hüvitise suurust ei vähendata juhul, kui tõendatakse, et kahju oleks
tekkinud ka siis, kui ohutusnõudeid oleks täidetud.

ERGO
Üldtingimused
KT.0919.13
07.12.2013

Kindlustusandja vabaneb osaliselt või täielikult kindlustuslepingu täitmise
kohustusest, kui: kindlustusvõtja või temaga võrdsustatud isik on rikkunud
vähemalt ühte kindlustuslepingus nimetatud kohustustest ja kohustuse täitmata
jätmise ning kindlustusjuhtumi toimumise ja/või selle tagajärjel tekkinud kahju
suuruse vahel on põhjuslik seos; kindlustusvõtja ei ole tasunud
kindlustusmakset kokkulepitud tähtpäevaks (järgmakse korral hiljemalt
kindlustusandja määratud täiendavaks tähtpäevaks) ja kui kindlustusjuhtum
toimub pärast kindlustusmakse tasumise tähtpäeva möödumist;
kindlustusjuhtum on toimunud kindlustusvõtja või temaga võrdsustatud isiku
raske hooletuse või tahtluse tõttu; kindlustusjuhtum on põhjustatud
kindlustusvõtja või temaga võrdsustatud isiku tegevusest alkoholijoobes,
narkootikumide või muude psühhotroopsete ainete mõju all; kindlustusvõtja või
temaga võrdsustatud isik on eksitanud või püüdnud eksitada kindlustusandjat
kahju toimumise asjaolude ja/või suuruse osas või püüdnud kindlustusandjat
muul viisil petta kindlustuslepingu või selle täitmise asjaolude suhtes;
kindlustusvõtja, kindlustatud isik või soodustatud isik on kasutanud kindlustatud
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eset kuriteo toime panemiseks, kuriteole kaasa aitamiseks või selle varjamiseks
ning nendel põhjustel on tekkinud sellele esemele kahju. Kindlustuslepingu
täitmisest vabanemise ulatuse otsustab kindlustusandja.
IF Üldtingimused
TG-20131

Ifil on õigus hüvitamisest keelduda või hüvitist vähendada, kui kindlustusvõtja
rikkus kindlustuslepingut ja rikkumine mõjutas kahju tekkimist või suurust või
kahjujuhtumi asjaolude kindlakstegemist. Ifil on õigus hüvitis osaliselt või täielikult
tagasi nõuda, kui If sai kindlustuslepingu rikkumisest teada alles pärast
hüvitamist. Soodustatud isikul ei ole õigust hüvitisele, kui kahju tekib temast
tulenevatel asjaoludel.

PZU
Ehitusmasinate
kindlustus
E100/2012
17.09.2012

PZU vabaneb osaliselt või täielikult kindlustuslepingu täitmise kohustusest, kui:
kindlustusvõtja on tahtlikult või raskest hooletusest rikkunud vähemalt ühte
kindlustuslepingus sätestatud kohustust ja selline kohustuse rikkumine mõjutas
kahju teket või suurust või PZU kohustuste ulatuse kindlakstegemist;
kindlustusvõtja on rikkunud oluliste riskiasjaolude muutumisest teatamise
kohustust; kindlustusvõtja on esitanud PZU-le teadlikult valeandmeid kahju
toimumise asjaolude või kahju suuruse kohta; kahju on tekkinud kindlustusvõtja
raskest hooletusest või tahtest; kindlustatud esemega on kindlustusvõtja pannud
toime kuriteo või aidanud sellele kaasa; kindlustatud eset kasutanud isikul
puudus kindlustusjuhtumi ajal vastava kategooria sõiduki juhtimise õigus;
kindlustusjuhtumi põhjuseks on kindlustusvõtja või temaga võrdsustatud isiku
tegevus alkoholijoobes, narkootikumide või muude psühhotroopsete ainete mõju
all. Kui kindlustatud eset kasutanud isik keeldub vahetult pärast kahju tekkimist
joovet tuvastamast, loetakse, et ta oli kahju tekkimise ajal alkoholi,
narkootikumide või psühhotroopsete ainete mõju all. Sama kehtib juhul, kui
eelnimetatud aineid tarvitati pärast kahju tekkimist, kuid enne politsei
kohalesaabumist või joobe tuvastamise ettepaneku tegemist.

Salva
Ettevõtja seadmete
ja masinate
kindlustus
CPM-09
01.03.2009

Kindlustusandjal on õigus kindlustushüvitist vähendada või keelduda kahju
hüvitamisest kui Kindlustusvõtja rikub ohutusnõuete punkte 13 kuni 20 või rikub
punktides 23 kuni 24 nimetatud kohustusi, mida ta pidi täitma Kindlustusandja
suhtes eesmärgiga vähendada kindlustusriski või vältida selle suurenemist.
Kindlustusandjal ei ole õigust kindlustushüvitist vähendada või kahju
hüvitamisest keelduda kindlustusjuhtumi toimumise korral, kui ohutusnõuete või
punktides 23 kuni 24 nimetatud kohustuste rikkumisel ei olnud mõju
kindlustusjuhtumi toimumisele ega Kindlustusandja täitmise kohustusele.
Kindlustusandjal on õigus kindlustushüvitist vähendada või keelduda kahju
hüvitamisest, kui Kindlustusvõtja rikub punktides 21 kuni 22 nimetatud kohustusi
tahtlikult või raske hooletuse tõttu ja asja ülevaatus ei ole enam võimalik või ei
võimalda fikseerida kahjujuhtumi tagajärgi ning ilma selleta ei saa tuvastada
toimunud kahjujuhtumi asjaolusid või kahju suurust.

Seesam
Üldtingimused
1/2008
01.07.2008

Seesamil on õigus kindlustushüvitist vähendada või kindlustushüvitise
väljamaksmisest keelduda, kui: kindlustusvõtja või temaga samastatud isik või
soodustatud isik põhjustas kindlustusjuhtumi raske hooletuse tõttu või tahtlikult;
kindlustusvõtja või temaga samastatud isik või soodustatud isik põhjustasid
kindlustusjuhtumi kuriteo toimepanemisega või selle varjamisega või aitasid
kuriteo toimepanemisele kaasa; kindlustusvõtja või temaga samastatud isik on
rikkunud lepingus nimetatud kohustust (sh ohutusnõuete täitmine) ning
rikkumine on mõjutanud kahju tekkimist või kahju suurust või Seesami
täitmiskohustuse või selle ulatuse kindlakstegemist; kindlustusvõtja või temaga
samastatud isik rikkus tahtlikult lepingus nimetatud kohustust, mis tuli täita
pärast kindlustusjuhtumi saabumist; esineb muu kindlustusliigi tingimustes ette
nähtud alus kindlustushüvitise vähendamiseks või väljamaksmisest
keeldumiseks. Hüvitise väljamaksmisest keeldumise või hüvitise vähendamise,
samuti hüvitise vähendamise määra otsustab Seesam, lähtudes rikkumise
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raskusest ning selle mõjust kahju tekkimisele. Kui lepingu rikkumine saab
Seesamile teatavaks pärast kindlustushüvitise maksmist, on Seesamil õigus
makstud kindlustushüvitis osaliselt või täielikult tagasi nõuda, kui võib eeldada,
et Seesam oleks lepingu rikkumisest teades kindlustushüvitise maksmisest
keeldunud või kindlustushüvitist vähendanud.
VAIDLUSTE LAHENDAMINE JA PRETENSIOONIDE ESITAMINE
BTA
Masinakindlustus
nr B6-01
08.12.2009

Kindlustuslepingust tulenevad vaidlused püütakse lahendada kokkuleppel.
Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse kindlustuslepingust tulenevad
vaidlused kohtus vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele. Kindlustuslepingust
tulenevatele nõuetele kohaldatakse aegumistähtaega vastavalt Eesti Vabariigi
õigusaktidele. Kindlustusvõtjal on õigus esitada kindlustusandja tegevuse kohta
kaebusi Finantsinspektsioonile aadressil Sakala 4, 15030 Tallinn.
Finantsinspektsioon teostab järelevalvet kindlustusandja tegevuse
õigusaktidega vastavuse üle. Finantsinspektsioon ei lahenda kindlustusandja ja
kindlustusvõtja vahelist lepingulist vaidlust.

Gjensidige
Kindlustusvõtjal on õigus esitada kaebus kindlustusandja tegevuse kohta
Ehitusmasinate ja - Finantsinspektsioonile. Kõik käesolevast kindlustuslepingust tulenevad
seadmete
vaidlused lahendatakse Harju Maakohtus.
kindlustus (CPM)
TR104-2005
01.12.2005
Gjensidige
Üldtingimused
Ü101-2016-1
01.11.2016

Kõik teated esitatakse teisele lepingupoolele kirjalikku taasesitamist
võimaldavas vormis. Kindlustuslepingust tulenevad vaidlused püütakse
lahendada poolte kokkuleppel. Kui vaidluse lahendamine poolte kokkuleppel
ebaõnnestub, on kindlustuslepingust tulenevat vaidlust võimalik lahendada
lepitusmenetlusega kindlustuslepitusorganis, lisainfo Eesti Kindlustusseltside
Liidu koduleheküljel www.eksl.ee. Kindlustuslepingust tulenevad vaidlused, mille
suhtes ei jõuta kokkuleppele, lahendatakse Harju Maakohtus. Kindlustusvõtjal
on õigus esitada kaebus Gjensidige tegevuse kohta kindlustusjärelvalvet
teostavale Finantsinspektsioonile (Sakala 4, 15030 Tallinn, www.fi.ee).

ERGO
Üldtingimused
KT.0919.13
07.12.2013

Kliendil on õigus esitada kindlustusandja tegevuse kohta kaebus, kasutades
kindlustusandja kõiki ametlikke kontaktkanaleid ja sidevahendeid (e-post,
telefon, kontor). Kindlustusandja annab kliendile kaebuse menetlusse võtmise
kohta tagasisidet ühe tööpäeva jooksul. Kindlustusandja vastab kliendi
kaebusele viie tööpäeva jooksul. Kui kaebust ei ole võimalik lahendada
nimetatud tähtaja jooksul, siis teavitab kindlustusandja klienti menetluse
pikenemise põhjustest ning vastamise uuest tähtajast. Kaebuse menetlemise
tulemusest teavitatakse klienti kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
Kliendikaebuste menetlemise lisainformatsioon on kättesaadav ERGO
kodulehel www.ergo.ee.
Kindlustusvõtjal on õigus pöörduda kindlustusandjaga tekkinud vaidluse
lahendamiseks kindlustuse lepitusorgani poole, mis tegutseb Eesti
Kindlustusseltside Liidu juures. Enne lepitusmenetlust tuleb vaidlusküsimuses
esitada nõue kindlustusandjale ja tagada kindlustusandjale võimalus nõudele
vastata. Kui klient ei ole kindlustusandja vastusega rahul, on tal võimalik
pöörduda kindlustuse lepitusorgani poole. Lisateave on Eesti Kindlustusseltside
Liidu kodulehel www.eksl.ee. Kindlustuslepingutest tulenevad vaidlused, sh
vaidlused, mille suhtes ei ole saavutatud kokkulepet kindlustuse lepitusorganis,
lahendatakse Harju Maakohtus. Kindlustuslepingule kohaldatakse Eesti õigust.
Kindlustusvõtjal on õigus esitada kaebus kindlustusandja tegevuse kohta
Finantsinspektsiooni (Sakala 4, 15030 Tallinn).
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IF Üldtingimused
TG-20131

If soovib kindlustusvaidlused lahendada eelkõige läbirääkimiste teel. Kui
kokkuleppele ei jõuta, lahendatakse vaidlus kohtus või kindlustuslepitaja juures.
Kindlustuslepitaja poole saab pöörduda Eesti Kindlustusseltside Liidu
(www.eksl.ee) kaudu. If peab osalema lepitusmenetluses. Lepitusmenetlus on
tasuta. Enne kindlustuslepitaja poole pöördumist tuleb esitada nõue Ifile.

PZU
Ehitusmasinate
kindlustus
E100/2012
17.09.2012

Kindlustusvõtjal on õigus PZU-ga tekkinud vaidluse lahendamiseks pöörduda
Eesti Kindlustusseltside Liidu juures tegutseva kindlustuslepitusorgani poole.
Kindlustuslepitusorganisse pöördumine ja selles vaidluse lahendamine toimub
vastavuses kindlustuslepitusorgani menetluskorraga (vt Eesti Kindlustusseltside
Liidu kodulehele www.eksl.ee). Kindlustuslepingust tulenevad vaidlused,
sealhulgas ka need, mille suhtes ei jõutud kokkuleppele
kindlustuslepitusorganis, lahendatakse Harju Maakohtus.

Salva
Üldtingimused
KÜ-13
05.07.2013

Kindlustusvaidluste kohtuväliseks lahendamiseks on kindlustusvõtjal õigus
pöörduda Eesti Kindlustusseltside Liidu juures tegutseva kindlustusvaidluste
lepitusorgani poole. Enne lepitusmenetlust tuleb vaidlusküsimuses esitada nõue
kindlustusandjale ja anda kindlustusandjale võimalus nõudele vastata (lisateave
www.eksl.ee). Kindlustuslepingust tulenevad vaidlused (sh vaidlused, mille
suhtes ei ole saavutatud kokkulepet kindlustuse lepitusorganis) lahendatakse
Harju Maakohtus. Finantsinspektsioon teostab järelevalvet kindlustusandja
tegevuse õigusaktidega vastavuse üle. Finantsinspektsioon ei lahenda
kindlustusandja ja kindlustusvõtja/kindlustatu vahelist lepingulist vaidlust.

Seesam
Üldtingimused
1/2008
01.07.2008

Vaidluse lahendamiseks on õigus pöörduda Harju Maakohtusse õigusaktides
sätestatud tingimustel ja korras. Finantsinspektsioon teostab järelevalvet
kindlustusandja tegevuse õigusaktidega vastavuse üle. Finantsinspektsioon ei
lahenda kindlustusandja ja kindlustusvõtja vahelist lepingulist vaidlust.
LISAKLAUSLID, LISARISKID

BTA
Masinakindlustus
nr B6-01
08.12.2009

Lisakindlustused, mida saab lepingusse lisada poolte erikokkuleppel:
osalemine teeliikluses; lisakulud; kiirendatud remonttööd.
Lisakindlustused, on kindlustusjuhtumid ainult poliisil sätestatud erikokkuleppe
korral. Juhul, kui poliisil vastav erikokkulepe puudub, ei ole lisakindlustuse
kindlustuskaitse kindlustuslepinguga kaetud.

Gjensidige
Ehitusmasinate ja seadmete
kindlustus (CPM)
TR104-2005
01.12.2005

Ehitusmasinate ja -seadmete kindlustuse lisaklauslid * (Münchener
Rück/Munich Re lisaklauslite numeratsiooni alusel)
006 Kindlustusjuhtumi tagajärgede likvideerimisel tekkivad lisakulud
(ületunnitöö, töötamine öisel ajal ja riiklikel pühadel, kiirveosed)
007 Õhuveosed
400 Maa-alustel töödel kasutatavad masinad ja seadmed
401 Ehitusmasinate ja -seadmete sisemaine transport
403 Ohutusnõuded
* konkreetsed lisaklauslid kehtivad, kui nende kasutamine on kindlustuslepingus
kokkulepitud ja kindlustuspoliisil märgitud.

ERGO
Ohutusnõuded liikurmasinate ja seadmete kasutamisel KT.0546.09
Liikurmasinate ja
Liikurmasinate ja seadmete riski hindamise küsimustik AN.0673.11
seadmete
koguriskikindlustus Kindlustatavate liikurmasinate ja seadmete nimekiri AN.0674.11
KT.0672.11
01.01.2011
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If Masinate ja
seadmete
kindlustus
TCPM-20161
PZU
Ehitusmasinate
kindlustus
E100/2012
17.09.2012

Lisakaitsed: uppumise lisakaitse; sisenemise purunemise lisakaitse.
Lisakaitsed kehtivad vaid juhul, kui need on poliisile märgitud.
-

Salva
Ettevõtja seadmete
ja masinate
kindlustus
CPM-09
01.03.2009
Seesam
Masinakindlustus
1/2015
01.01.2015
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