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Garantiikindlustuse tingimusi kohaldatakse ADB Gjensidige  
Eesti filiaalis (edaspidi Gjensidige) sõlmitud kindlustuslepingute 
suhtes, milles kindlustatud esemeks on kindlustusvõtja 
kohustuste täitmine soodustatud isiku ees, mis tuleneb 
kindlustusvõtja ja soodustatud isiku vahel sõlmitud 
kindlustuslepingu välisest võlasuhtest (edaspidi leping). 
Garantiikindlustuse tingimustes ja kindlustuse üldtingimustes 
käsitlemata küsimustes juhinduvad kindlustuslepingu pooled 
võlaõigusseadusest ja muudest Eesti õigusaktidest. Eesti 
õigusaktides, eelkõige võlaõigusseaduses sätestatut 
kohaldatakse ka garantiile, mille Gjensidige kindlustuslepingu 
kohaselt soodustatud isikule annab. 

1. Kindlustuskaitse liigid. Kindlustusjuhtumid 
1.1 Pakkumuse garantiikindlustus 
Kindlustusjuhtum loetakse toimunuks, kui kindlustusvõtja võtab 
riigihankele (edaspidi hange) esitatud pakkumuse viimase 
jõusoleku tähtaja jooksul tagasi, ei allkirjasta lepingut vastavalt 
hanketingimustele või ei esita lepingujärgsete tööde teostamise 
garantiid vastavalt hanketingimustele. 
1.2 Ettemaksu garantiikindlustus 
Kindlustusjuhtum loetakse toimunuks, kui kindlustusvõtja rikub 
lepingulist ettemaksu tagastamise kohustust, ei tee töid või 
osuta teenuseid lepingus ettenähtud tingimustel ettemaksu 
ulatuses. 
1.3 Tööde teostamise garantiikindlustus 
Kindlustusjuhtum loetakse toimunuks, kui kindlustusvõtja ei 
täida lepingust tulenevat kohustust töid teha ja teenuseid 
osutada. 
1.4 Garantiiperioodi garantii 
Kindlustusjuhtum loetakse toimunuks, kui kindlustusvõtja ei 
täida nõuetekohaselt lepingust tulenevaid garantiiaegseid 
kohustusi. 
1.5 Kindlustusjuhtumi toimumisel tasub Gjensidige 
soodustatud isikule poliisil või garantiikirjas nimetatud 
tingimustel garantiisumma (kindlustuslepingu tähenduses 
kindlustussumma). 

2. Kindlustussumma 
2.1 Kindlustussumma suuruse lepivad kindlustusvõtja ja 
Gjensidige kokku, misjärel märgitakse kindlustussumma poliisile. 
Kindlustussumma ei tohi ületada summat, mida kindlustusvõtja 
on kohustatud tasuma hankedokumentide, lepingu või seaduse 
järgi. 
2.2 Kui kindlustushüvitis makstakse välja osaliselt, kehtib 
kindlustusleping kuni kindlustusperioodi lõpuni algse 
kindlustussumma ja väljamakstud hüvitise vahelises ulatuses. 

3. Välistused 
Lisaks Gjensidige üldtingimustes nimetatud välistustele ei maksa 
Gjensidige hüvitist järgmistel juhtudel: 

3.1 kui kindlustusvõtja ei ole lepingut rikkunud; 
3.2 kui lepingut on ilma Gjensidige eelneva kirjaliku 
nõusolekuta oluliselt muudetud ja/või täiendatud; 
3.3 kui kindlustusvõtja on teinud töid ilma litsentsi, 
ehitusloa või muude dokumentideta, mis lubavad 
kindlustusvõtjal ehituslepingu järgseid ehitustöid teha. 

4. Kindlustusvõtja kohustused 
Lisaks Gjensidige üldtingimustes nimetatud kohustustele peab 
kindlustusvõtja: 
4.1 teavitama kindlustatud isikut kindlustuslepingu 
tingimustest; 
4.2 kogu kindlustusperioodi vältel teavitama Gjensidiget 
esimesel võimalusel kirjalikult: 

 kõigist talle teada olevatest asjaoludest, mis võivad 
kindlustusjuhtumi toimumise tõenäosust suurendada,  

  potentsiaalse kahju suurusest; 
4.3 teavitama Gjensidiget toimunud kindlustusjuhtumist 
esimesel võimalusel kirjalikult; 
4.4 rakendama kõiki meetmeid, et vältida või vähendada 
kindlustusjuhtumi negatiivseid tagajärgi, ning täitma kõiki 
Gjensidige antud juhiseid, kuidas kindlustusjuhtumi tõttu 
tekkinud kahju vähendada; 
4.5 ilma vastuväideteta tagastama Gjensidigele kogu 
väljamakstud kindlustushüvitise hiljemalt 3 tööpäeva jooksul 
pärast seda, kui Gjensidige on soodustatud isikule 
kindlustushüvitise vastavalt sõlmitud kindlustuslepingu või 
garantiikirja tingimustele välja maksnud; 
4.6 maksma Gjensidigele viivist iga hilinetud päeva kohta 
0,5% maksmata summast, kui kindlustusvõtja ei ole tagastanud 
Gjensidigele hüvitisi tingimuste punktis 4.5 kehtestatud korras. 
4.7 andma kindlustuslepingu sõlmimisel kindlustusandjale 
viimase nõudmisel kindlustusvõtja kindlustuslepinguliste 
kohustuste täitmise tagamiseks tagatise, milleks võib olla 
eelkõige hüpoteek, deposiit või füüsilise isiku garantii. 
Täiendavat tagatist kasutab Gjensidige vaid kindlustuslepingust 
tulenevate kindlustusvõtja kohustuste täitmise tagamiseks. 


