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Teabedokumendis on audiitorettevõtja kutsekindlustuse üldine ülevaade. See ei kajasta Teie kindlustushuvist ja nõudmistest lähtuvaid 

kindlustuslepingu tingimusi. Lepingu tingimused on muudes dokumentides, näiteks pakkumuses, kindlustustingimustes ja poliisil. 

Mis liiki kindlustusega on tegemist? 
Audiitorettevõtja kutsekindlustus on kohustuslik kindlustus, millega kindlustatakse audiitorettevõtja vastutus audiitorteenuse osutamisega 

tekitatud kahju eest.  

Mida kindlustatakse? Mida ei kindlustata? 

 Audiitorettevõtja kutsekindlustusega on

kindlustatud audiitorettevõtja vastutus otsese

varalise kahju eest, mis on seotud audiitorteenuse

osutamisega

 Kindlustusjuhtumiks on audiitorteenuse

osutamisega otsese varalise kahju tekitamine

 Ühinguna (näiteks OÜ, AS) tegutseva

audiitorettevõtja kutsekindlustuslepingu

kindlustussumma peab olema

 ühe kindlustusjuhtumi kohta vähemalt viimase

lõppenud tegevusaruande perioodi kahe

suurema kliendilepingu tasude kümnekordne

summa, kuid mitte väiksem kui 64 000 eurot

 aastas kõigi esitatud nõuete kohta viimase

lõppenud tegevusaruande perioodi kolme

suurema kliendilepingu tasude kümnekordne

summa, kuid mitte väiksem kui 64 000 eurot

 Füüsilisest isikust ettevõtjana või täis- või

usaldusühinguna tegutseva audiitorettevõtja

kutsekindlustuslepingu kindlustussumma peab

olema

 ühe kindlustusjuhtumi kohta vähemalt viimase

lõppenud tegevusaruande perioodi kahe

suurema kliendilepingu tasude viiekordne

summa, kuid mitte väiksem kui 32 000 eurot

 aastas kõigi esitatud nõuete kohta viimase

lõppenud tegevusaruande perioodi kolme

suurema kliendilepingu tasude viiekordne

summa, kuid mitte väiksem kui 32 000 eurot

 Kutsekindlustuslepingus sätestatud omavastutus

ühe kindlustusjuhtumi kohta ei või olla suurem kui

 audiitorettevõtja osa-, aktsia- või Euroopa

äriühingu põhikapital

 3000 eurot audiitorettevõtjal, kes tegutseb

usaldus- või täisühinguna või füüsilisest isikust

ettevõtjana

 Kindlustatud ei ole:

 vastutus, mis on seotud kahjustatud isiku

saamata jäänud tulu, mittevaralise või

puhtmajandusliku kahju hüvitamise nõudega

 vastutus, mis on seotud audiitorettevõtja

kohustuse tahtliku rikkumisega

 vastutus kahju eest, mis ei ole seotud

audiitorettevõtja poolt erialase tegevuse

osutamisega (näiteks kliendi mobiiltelefoni

kukkumine audiitorettevõtja büroos, isiku

libastumine audiitorettevõtja büroos jms)

Kas kindlustuskaitsel on piiranguid? 

! Näiteks ei hüvitata

! kahju, mis ei olnud ootamatu ja ettenägematu

! kahju, mis ei toimunud kindlustusperioodi

jooksul

! kahju, millel puudub põhjuslik seos kahju

põhjustanud sündmusega

! kahju, mis on seotud audiitorettevõtja hooletu

või raskelt hooletu tegevusega (sh

tegevusetusega)

! kahju, mis on seotud audiitorettevõtja joobe- 

või muus sarnases seisundis tegutsemisega

! omavastutuse osa tekkinud kahjust

Kus mu vastutus on kindlustatud? 

 Kindlustus kehtib kindlustuslepingus märgitud territooriumil

Millised on mu kohustused? 

 Teie põhikohustus on tasuda kindlustusmakse

 Kindlustusandjat tuleb teavitada riskiasjaoludest ja nende muutumisest, näiteks

 käibe ja töömahtude olulisest suurenemisest

 audiitorettevõtte müümisest, ühinemisest, jagunemisest või ümberkujundamisest

 audiitorettevõtja suhtes pankrotihoiatuse või –avalduse esitamisest

 audiitori kutse äravõtmisest



 tegevusloa kehtivuse peatamisest ja lõppemisest 

 tegevusloa kehtetuks tunnistamisest 

 tegevuse lõpetamisest 

 Täita tuleb kindlustuslepingus märgitud ja seadusest tulenevaid nõudeid, sh järgida kutse-eetika nõudeid ning 

audiitorettevõtja tegevusele kehtestatud standardeid 

 Kindlustusandjat tuleb kindlustusjuhtumist viivitamata teavitada ja järgida tema juhiseid 

 Kindlustusandjale tuleb esitada kahju tõendamiseks vajalik dokumentatsioon ja teave 

 

 Millal ja kuidas ma maksan? 

Kindlustusmakse suurus ja tasumise tähtaeg on pakkumusel ja poliisil. Makse tasutakse pangaülekandega arve alusel. 

 

 Millal kindlustuskaitse algab ja lõppeb? 

Kindlustuskaitse algab kindlustusperioodi alguskuupäeval. Kindlustuskaitse lõpeb kindlustusperioodi möödumisel. 

Kindlustuskaitse võib lõppeda enne lepingus märgitud kindlustusperioodi lõppu. Näiteks võib kindlustusandja lepingu lõpetada, 

kui kindlustusmakse on  tasumata. 
 

 Kuidas saan kindlustuslepingu lõpetada? 

Lepingu lõpetamiseks tuleb esitada sooviavaldus kindlustusandjale. Tavaliselt saab lepingu ennetähtaegselt lõpetada vaid 

kindlustusvõtja ja kindlustusandja kokkuleppel. 
 

 


