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Juriidilise isiku vastutuskindlustuse tingimused VK109-2016  
(kehtivad alates 01.04.2016) 

 

Käesolevaid tingimusi kohaldatakse ADB Gjensidige Eesti filiaalis 

(edaspidi Gjensidige) sõlmitud kindlustuslepingute suhtes, mille 
eesmärgiks on kindlustada juriidilise isiku vastutust.  

Käesolevaid tingimusi kohaldatakse koos Gjensidige kindlustuse 

üldtingimustega. Käesolevates tingimustes ja kindlustuse 
üldtingimustes käsitlemata küsimustes juhinduvad 

kindlustuslepingu pooled võlaõigusseadusest ja muudest Eesti 

Vabariigi õigusaktidest. 
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1. Üldised mõisted ja tingimused 
1.1. Kindlustatud isik on kindlustusvõtja või muu isik, kelle 

vastutus on kindlustatud ja kes on märgitud kindlustuspoliisile. 
Kindlustuskaitse laieneb kõigile kindlustatud isiku alluvuses 

ja/või ülesandel töötavatele füüsilistele isikutele, keda 

kasutatakse majandustegevuses tööülesannete täitmiseks. 

1.2. Kahjustatud isikuks loetakse isikut, kellele kindlustatud 
isik peab tekitatud kahju vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele 

hüvitama. 

1.3. Kindlustatud ese - kindlustatud on Eesti Vabariigi 

õigusaktidest tulenev kindlustatud isiku vastutus. 
Kindlustuskaitsega ei ole kaetud kindlustatud isiku lepingulised 

kohustused, välja arvatud juhul, kui kahjustatud isikule kuuluks 

tekitatud kahju hüvitamisele ka ilma sõlmitud lepinguta. 
1.4. Kindlustussumma väheneb kindlustusperioodil 

väljamakstud kindlustushüvitise ja/või õigusabikulude võrra. 

Kindlustussumma taastamiseks või suurendamiseks on võimalik 

sõlmida kindlustuslepingu lisa. 
1.5. Omavastutus - kui ühest ja samast kindlustusjuhtumist 

tuleneb mitu nõuet, siis kohaldatakse omavastutust vaid 

esimese nõude hüvitamise korral. Õigusabikulude hüvitamisel 
omavastutust ei kohaldata. 

 

2. Kindlustusvõtja teabe andmise kohustus 
2.1. Kindlustusvõtja peab kindlustusavaldusel avaldama 

täieliku ja tõese informatsiooni, sealhulgas teatama kõikidest 
viimase 5 aasta jooksul tekkinud vastutuse kahjudest, toimunud 

kindlustusjuhtumitest, esitatud nõuetest ja makstud hüvitistest, 

kuna Gjensidige tugineb kindlustusriski hindamisel ning 

kindlustuslepingu tingimuste määramisel kindlustusvõtja 
esitatud andmetele.  

2.2. Gjensidigel on õigus lähtuda kindlustusvõtja avaldatud 

teabest ka järgmistel kindlustusperioodidel kindlustuslepingu 
tingimuste määramisel. 

 

3. Kahjujuhtumi toimumine 
Kindlustusvõtja kohustused kahjujuhtumi toimumisel 
3.1. Kindlustusvõtja peab Gjensidiget teavitama 
kahjujuhtumi toimumisest, kindlustatud isiku vastu kaebuse, 

nõude või hagi esitamisest ning mistahes asjaolust, mis võib olla 

aluseks nõude esitamisele, viivitamata, kuid hiljemalt ühe 

nädala jooksul, arvates ajast, mil kindlustusvõtja sai vastavast 
asjaolust või nõude esitamisest teada.  

3.2. Kindlustusvõtja peab esitama Gjensidigele dokumente 

ja selgitusi ning osalema kokkulepitud ajal sündmuskoha või 
vara ülevaatusel, kui see on vajalik kindlustatud isiku vastutuse, 

kahju tekkimise asjaolude, kahju suuruse või selle ulatuse 

hindamiseks. 

3.3. Kindlustusvõtja peab kindlustatud isiku vastu kaebuse, 
nõude või hagi esitamise korral kasutama õigeaegselt vajalikke 

õiguskaitsevahendeid, sealhulgas esitama vastuse, vaide, 

kaebuse, pretensiooni vms, mis seaduse või lepingu kohaselt on 

vajalik kindlustatud isiku õiguste kaitseks. 
3.4. Kindlustusvõtja ei tohi kindlustatud isiku vastu esitatud 

nõuet ilma Gjensidige eelneva nõusolekuta täielikult või osaliselt 

tunnustada või rahuldada, välja arvatud juhul, kui selle nõude 
rahuldamata või tunnustamata jätmine on kahjustatud isiku 

huvisid arvestades ilmselt vastuolus hea usu põhimõttega. 

3.5. Kui kindlustusvõtja rikub tingimuste punktides 3.1. – 

3.4. sätestatud kohustust, siis Gjensidige ei vastuta kahju 
hüvitamise eest suuremas ulatuses, kui ta oleks pidanud täitma 

kindlustusvõtja kohustuse õigeaegse ja korrektse täitmise puhul. 

 

Gjensidige kohustused kahjujuhtumi toimumisel 
3.6. Gjensidige alustab viivitamata pärast kahjuteate 

saamist kahjujuhtumi või kahjustatud isiku nõude käsitlemist, 

kaasates vajadusel eksperdi või muu eriteadmistega isiku. 
3.7. Gjensidige teavitab kindlustusvõtjat kahjukäsitluse 

toimingutest ning teabest ja dokumentidest, mida Gjensidige 

vajab, et selgitada välja kindlustatud isiku vastutus, kahju 

tekkimise asjaolud ning kahju suurus ja ulatus. 
3.8. Gjensidige annab kindlustusvõtjale nõu kahju 

suurenemise vältimiseks ning juhiseid kahjustatud isiku nõude 

tagasilükkamiseks või vaidlustamiseks. 
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Gjensidige õigused kahjustatud isikuga suhtlemisel 
3.9. Gjensidigel on õigus alustada kindlustatud isiku nimel 
kahjustatud isikuga õigusvaidlust nõude tagasilükkamiseks või 

vähendamiseks, selle suuruse välja selgitamiseks või 

kompromissilepingu sõlmimiseks. 

 

4. Nõuete esitamise tähtaeg 
4.1. Kui ei ole kokku lepitud kindlustatud isiku vastu 

esitatud nõuetest teatamise pikendatud perioodi, siis on 

Gjensidigel kahju hüvitamise kohustus kindlustusjuhtumist 

tingitud nõuete suhtes, mis esitatakse kindlustatud isiku vastu 
hiljemalt 1 aasta jooksul pärast kindlustusperioodi lõppemist. 

 

5. Hüvitatav kahju 
Kindlustushüvitis 
5.1. Kindlustushüvitis on rahasumma, mille Gjensidige 
maksab kindlustusjuhtumi tagajärjel tekkinud varakahju ja/või 

isikukahju ja/või õigusabikulude hüvitamiseks kindlustuslepingus 

kokku lepitud ulatuses. 
5.2. Kindlustushüvitise suurus ühe kindlustusjuhtumi kohta 

on piiratud nõude suurusega, kuid igal juhul 

kindlustussummaga. 

5.3. Kindlustushüvitise suuruse otsustab Gjensidige, 
vajadusel kaasatakse ekspert või muu eriteadmistega isik. 

Jõustunud kohtuotsuse korral võetakse kindlustushüvitise 

suuruse hindamisel aluseks kohtuotsuses sätestatu. 

 
Varakahju 
5.4.  Varakahjuna Gjensidige hüvitab: 

5.4.1. hävinud asja hariliku väärtuse; 
5.4.2. vajalikud ja mõistlikud kulud asja parandamiseks; 

5.4.3. vajalikud ja mõistlikud kulud seoses kahju ärahoidmise 

või kahju edasise suurenemise vältimisega. 

5.5. Varakahjuna Gjensidige ei hüvita asja hariliku väärtuse 
vähenemist, asja hävimise või kahjustumisega seotud saamata 

jäänud tulu, hüvitise taotlemise kulu, mittevaralist (moraalset) 

kahju ja muud punktis 5.4 nimetamata kahju. 
 

Isikukahju 
5.6.  Isikukahjuna Gjensidige hüvitab: 

5.6.1. osalisest või täielikust töövõimetusest tingitud 
sotsiaalmaksuga maksustatud sissetuleku kaotuse või 

vähenemise; 

5.6.2. vajalikud ja mõistlikud ravikulud; 

5.6.3. vajalike ja mõistlike meditsiiniliste abivahendite kulud 
(näiteks prillid, protees, ratastool vms); 

5.6.4. kahjustatud isiku surma korral tema matusekulud; 

5.6.5. kahjustatud isiku ülalpeetava elatise kaotuse või 
vähenemise. 

5.7. Isikukahjuna Gjensidige ei hüvita edasiste majanduslike 

võimaluste halvenemisest tekkinud kahju, hüvitise taotlemise 

kulu, mittevaralist (moraalset) kahju ja muud punktis 5.6 
nimetamata kahju. Isikukahjuna ei kuulu hüvitamisele ka see osa 

kahjust, mis kuuluks hüvitamisele pensionikindlustuse või muu 

sotsiaalkindlustuse alusel. 

 
 

 

6. Õigusabikulud 
6.1. Õigusabikulud on rahasumma, mille Gjensidige maksab 

õigusabi-, ekspertiisi- või kohtukulude katmiseks, et tõendada 

kindlustatud isiku vastutuse ja/või süü puudumist. 
6.2. Õigusabikulud hüvitatakse üksnes juhul, kui need on 

eelnevalt Gjensidigega kirjalikku taasesitamist võimaldavas 

vormis kooskõlastatud. 

6.3. Õigusabikulude hüvitamisel kindlustussumma väheneb 
vastavalt väljamakstud õigusabikuludele. 

6.4. Kui kindlustatud isikule esitatud kahjunõue ületab 

kindlustussumma, siis on Gjensidigel õigus õigusabikulud 

hüvitada proportsionaalselt kahjunõude suhtega 
kindlustussummasse. 

6.5. Õigusabikulud ei kuulu hüvitamisele, kui Gjensidigel 

puudub kindlustuslepingust tulenev täitmise kohustus. 
 

7. Kahju hüvitamise kord 
Hüvitamise põhimõtted 
7.1. Kõik ühest ja samast põhjusest ja/või sündmusest 

tulenevad nõuded loetakse üheks kindlustusjuhtumiks. 
7.2. Kui kindlustushüvitise maksmine toimub perioodiliste 

maksetena, siis kindlustusvõtja tasub omavastutuse ulatuses 

esimesed perioodilised maksed ja seejärel jätkab perioodiliste 

maksete tasumist Gjensidige. 
7.3. Gjensidige maksab kindlustushüvitise kindlustusvõtjale. 

Kindlustushüvitis makstakse otse kahjustatud isikule, kui 

kindlustushüvitise suurus on kindlaks määratud kohtulahendi 

või kompromissilepinguga, Gjensidige on kavatsusest tasuda 
kindlustushüvitis otse kahjustatud isikule eelnevalt 

kindlustusvõtjat teavitanud või seda nõuab kindlustusvõtja. 

7.4. Kui kindlustusvõtja või kindlustatud isik on jõudnud 
kokkuleppele nõude esitajaga või juba hüvitanud nõude või selle 

osa, siis ei ole see Gjensidigele siduv, kui nõude tegelik suurus 

on tõendamata ja/või kindlustatud isiku hüvitamiskohustus on 

vaieldav. 
7.5. Kindlustusvõtja on kohustatud maksma saadud 

kindlustushüvitise Gjensidigele tagasi, kui pärast 

kindlustushüvitise väljamaksmist tehakse kindlaks, et 
kindlustushüvitise maksmine ei olnud kindlustuslepingu ja Eesti 

Vabariigi õigusaktide kohaselt põhjendatud. 

 

Hüvitamise tähtaeg 
7.6. Gjensidige maksab kindlustushüvitise välja viivitamata, 

kuid mitte hiljem kui kahe nädala jooksul ajast, mil: 

7.6.1. Gjensidige on kahju suuruse kindlaks määranud ja kahju 

hüvitamise otsuse vastu võtnud; 
7.6.2. kahjustatud isiku nõue on tuvastatud jõustunud 

kohtuotsusega; 

7.6.3. kindlustatud isik on Gjensidige eelneval kirjalikul 
nõusolekul kahjustatud isiku nõuet tunnustanud (sh nõude 

rahuldanud või sõlminud kahjustatud isikuga 

kompromisslepingu) ja esitanud Gjensidigele selle kohta 

nõuetekohased dokumendid. 
 

8. Kindlustusleping pärast kindlustusjuhtumi 
toimumist või õigusabikulude hüvitamist 

8.1. Kui jooksva kindlustusperioodi ajal Gjensidige maksab 

välja kindlustushüvitise ja/või õigusabikulud kogu 

kindlustussumma ulatuses, loetakse kindlustusleping 
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kindlustushüvitise või õigusabikulude väljamaksmise hetkest 

üles öelduks kindlustusvõtja kindlustushuvi lõppemise tõttu. 

8.2. Kui Gjensidige maksab kindlustushüvitise ja/või 
õigusabikulud välja kindlustussummast väikesemas suuruses, siis 

jääb kindlustusleping kehtima kindlustusperioodi lõpuni, kuid 

kindlustuslepingu kindlustussumma väheneb väljamakstud 

kindlustushüvitise või õigusabikulude ulatuses. 
8.3. Pärast kindlustusjuhtumit võivad kindlustuslepingu 

pooled kindlustuslepingu üles öelda sellest teisele poolele üks 

nädal ette teatades. Kindlustuslepingu ülesütlemisel säilib 
Gjensidigel täitmise kohustus lepingu kehtivuse ajal toimunud 

kindlustusjuhtumite suhtes. 

 

9. Ettevõtte tegevuse vastutuskindlustus 
Kindlustusjuhtum 
9.1. Ettevõtte tegevuse vastutuskindlustuse 

kindlustusjuhtum on kindlustusperioodil toimunud äkiline ja 

ettenägematu kahjujuhtum, mis vastab kõikidele järgnevatele 

tingimustele:  
9.1.1. kahju on põhjuslikus seoses kindlustuspoliisile märgitud 

kindlustatud tegevusalaga; 

9.1.2. kahjustatud isikule on tekitatud varakahju ja/või 

isikukahju; 
9.1.3. kindlustatud isik on kohustatud kahju hüvitama 

vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele. 

 
Välistused 
9.2. Lisaks kindlustuse üldtingimustes nimetatud 

välistustele ettevõtte tegevuse vastutuskindlustuse korral 

Gjensidige ei hüvita kahju:  
9.2.1. mis on tekitatud kindlustatud isikuga töö- või 

teenistussuhtes olevale isikule, tema perekonnaliikmele või 

sugulasele, kindlustatud isiku seaduslikule esindajale või 

juhtimisorgani liikmele, prokuristile, likvideerijale, 
pankrotihaldurile, kindlustatud isikuga samasse kontserni 

kuuluvale juriidilisele isikule, ema-, tütar- või sidusettevõttele; 

9.2.2. mis kestva teenuse osutamise puhul on tekkinud ajal, 
mil kindlustatud isik ei sooritanud vahetult tööd või teenust; 

9.2.3. mis ühekordse teenuse osutamise puhul on tekkinud 

pärast töö või teenuse lõpetamist või tulemuse üleandmist; 

9.2.4. mis on tekitatud kindlustatud isiku poolt erialase 
teenuse (näiteks audiitori kutsetegevuse, advokaadi 

kutsetegevuse, raamatupidamisteenuse vms)  osutamisel 

toimunud eksimuse või veaga; 
9.2.5. mis on tekitatud kindlustatud isiku poolt intellektuaalse 

omandi (näiteks kaubamärk, autoriõigus, patent vms) 

kahjustamisest või rikkumisest; 

9.2.6. mis tuleneb kindlustatud isiku ebaseaduslikust 
tegevusest, sealhulgas tegevusest nõutava kvalifikatsioonita, 

ettevalmistuseta, litsentsita, registreeringuta, tegevusloata vms; 

9.2.7. mis tuleneb mittenõuetekohase asja, töö või teenuse 

ümbertegemise, parandamise või asendamise vajadusest; 
9.2.8. mis tuleneb keskkonna (pinnas, õhk, vesi jmt) mistahes 

reostamisest; 

9.2.9. mis tuleneb asbestist, tubakast või toksilisest 
hallitusest; 

9.2.10. mis tuleneb otseselt või kaudselt infosüsteemide 

ebaseaduslikust blokeerimisest või nende töö takistamisest, 

arvuti riistvarast või tarkvara puudustest; 

9.2.11. mis on seotud geneetiliselt muundatud organismidega 

või nendest  saadud toorainega; 

9.2.12. mis on seotud kolmanda isiku vara hävimisega, 
kadumisega, vargusega või röövimisega ajal, mil see oli 

kindlustatud isiku käsutuses või valduses; 

9.2.13. mis tuleneb ehitustegevusest; 

9.2.14. mistahes tegevusest seoses järgnevate kõrgendatud 
riskiga objektidega: lennuväljad, lennuväljarajatised, lennukid 

või muud õhusõidukid ja nende osad; laevad või muud 

veesõidukid ja nende osad; raudteeveerem või raudteerajatised; 
elektrijaamad (sealhulgas hüdroelektrijaamad, 

tuumaelektrijaamad, tuulepargid vms), soojuse- ja elektri 

koostootmisjaamad; kaid, muulid, tammid, veehoidlad, paisud 

või sillad, kui eelnimetatud objektide puhul on tegemist 
vesiehitisega; tunnelid, maaalused või veealused kaevandused; 

jäätmehoidlad, ohtlike jäätmete kogumis- või hoiustamiskohad; 

nafta või gaasi platvormid; keemiatehased. 

 

10. Ehitustegevuse vastutuskindlustus 
Ehitustegevus 
10.1. Ehitustegevus on: 

10.1.1. ehitise püstitamine, paigaldamine, renoveerimine, 

remontimine, lammutamine või muu ehitusega seonduv tegevus 
(sh pinnase ümberpaigutamine ja kaevetööd), mille tulemusena 

ehitis tekib või muutuvad selle füüsikalised omadused; 

10.1.2. ehitise tehnosüsteemi paigaldamine, renoveerimine, 
remontimine või lammutamine. 

 
Kindlustusjuhtum 
10.2. Ehitustegevuse vastutuskindlustuse kindlustusjuhtum 
on kindlustusperioodil toimunud äkiline ja ettenägematu 

kahjujuhtum, mis vastab kõikidele järgnevatele tingimustele: 

10.2.1. kahju on põhjuslikus seoses kindlustuspoliisile märgitud 

kindlustatud ehitustegevusega; 
10.2.2. kahjustatud isikule, kelleks ehitustegevuse 

vastutuskindlustuse puhul on muuhulgas ka ehitustööde tellija, 

teine kindlustuskohas ehitustöid teostav isik või ehitustöödega 
seotud isik (näiteks ehitusjärelvalvet teostav isik, arhitekt vms), 

on tekitatud varakahju ja/või isikukahju; 

10.2.3. kindlustatud isik on kohustatud kahju hüvitama 

vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele. 
 

Välistused 
10.3. Lisaks kindlustuse üldtingimustes nimetatud 
välistustele ehitustegevuse vastutuskindlustuse korral 

Gjensidige ei hüvita kahju:  

10.3.1. mis on tekitatud kindlustatud isiku ehitustegevusega 

hõlmatud ehitisele või ehitise tehnosüsteemile; 
10.3.2. mis on tekitatud kindlustatud isikuga töö- või 

teenistussuhtes olevale isikule, tema perekonnaliikmele või 

sugulasele, kindlustatud isiku seaduslikule esindajale või 

juhtimisorgani liikmele, prokuristile, likvideerijale, 
pankrotihaldurile, kindlustatud isikuga samasse kontserni 

kuuluvale juriidilisele isikule, ema-, tütar- või sidusettevõttele; 

10.3.3. mis kestva teenuse osutamise puhul on tekkinud ajal, 
mil kindlustatud isik ei sooritanud vahetult tööd või teenust; 

10.3.4. mis ühekordse teenuse osutamise puhul on tekkinud 

pärast töö või teenuse lõpetamist või tulemuse üleandmist; 

10.3.5. mis on tekitatud lammutustööde käigus; 



 

 

Juriidilise isiku vastutuskindlustuse tingimused VK109-2016  (kehtivad alates 01.04.2016)        4/7 

10.3.6. mis tuleneb maa- või veealuste juhtmete, kaablite, 

kanalite, torude ja madal- või kõrgepinge elektriliinide  

kahjustamisest; 
10.3.7. mis on tekkinud vibratsiooni tagajärjel; 

10.3.8. mis tuleneb defektsest, regulatsioonidele 

mittevastavast või lepingutingimustele mittevastavast 

ehitusmaterjalist; 
10.3.9. mis on tekkinud seadustes, õigusaktides või 

standardites nõutava ehitustegevuse eelsete uuringute (sh 

geoloogiliste uuringute) puudulikkuse tõttu; 
10.3.10. mis tuleneb ehitusprojekti veast; 

10.3.11. mis tuleneb kindlustatud isiku ebaseaduslikust 

tegevusest, sealhulgas tegevusest nõutava kvalifikatsioonita, 

ettevalmistuseta, litsentsita, registreeringuta, tegevusloata vms; 
10.3.12. mis tuleneb kindlustatud isiku tegevusest 

projekteerijana, tehnilise järelvaatajana, tootjana või 

vahendajana, vaatamata sellele, kas nimetatud tegevuse 

tehakse paralleelselt kindlustatud ehitustegevusega või mitte; 
10.3.13. mis tuleneb mittenõuetekohase asja, töö või teenuse 

ümbertegemise, parandamise või asendamise vajadusest; 

10.3.14. mis tuleneb keskkonna (pinnas, õhk, vesi jmt) mistahes 
reostamisest; 

10.3.15. mis tuleneb asbestist või toksilisest hallitusest; 

10.3.16. mis on seotud kolmanda isiku vara hävimisega, 

kadumisega, vargusega või röövimisega ajal, mil see oli 
kindlustatud isiku käsutuses või valduses; 

10.3.17. mistahes tegevusest seoses järgnevate kõrgendatud 

riskiga objektidega: lennuväljad, lennuväljarajatised, lennukid 

või muud õhusõidukid ja nende osad; laevad või muud 
veesõidukid ja nende osad; raudteeveerem või raudteerajatised; 

elektrijaamad (sealhulgas hüdroelektrijaamad, 

tuumaelektrijaamad, tuulepargid vms), soojuse- ja elektri 
koostootmisjaamad; kaid, muulid, tammid, veehoidlad, paisud 

või sillad, kui eelnimetatud objektide puhul on tegemist 

vesiehitisega; tunnelid, maaalused või veealused kaevandused; 

jäätmehoidlad, ohtlike jäätmete kogumis- või hoiustamiskohad; 
nafta või gaasi platvormid; keemiatehased. 

 

11. Hoone ja territooriumi valdaja 
vastutuskindlustus 

Kindlustusjuhtum 
11.1. Hoone ja territooriumi valdaja vastutuskindlustuse 
kindlustusjuhtum on kindlustusperioodil toimunud äkiline ja 

ettenägematu kahjujuhtum, mis vastab kõikidele järgnevatele 

tingimustele:  

11.1.1. kahju tuleneb otseselt kindlustuspoliisile märgitud 
ruumist, hoonest, rajatisest, territooriumist või kinnisasjast; 

11.1.2. kindlustatud isik vastutab kahju tekkimise eest ruumi, 

hoone, rajatise, territooriumi või kinnisasja omanikuna või selle 
üürnikuna, rentnikuna, haldajana või muu kasutajana; 

11.1.3. kahjustatud isikule on tekitatud varakahju ja/või 

isikukahju; 

11.1.4. kindlustatud isik on kohustatud kahju hüvitama 
vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele. 

 

Välistused 
11.2. Lisaks kindlustuse üldtingimustes nimetatud 
välistustele hoone ja territooriumi valdaja vastutuskindlustuse 

korral Gjensidige ei hüvita kahju:  

11.2.1. mis on seotud kolmanda isiku vara hävimisega,  

kadumisega, vargusega või röövimisega ajal, mil see oli 

kindlustatud isiku käsutuses või valduses; 
11.2.2. mis on tekkinud kindlustatud isiku töötajale 

tööõnnetuse tagajärjel; 

11.2.3. mis on tekitatud lammutustööde käigus; 

11.2.4. mis on tekkinud üürileandja või rendileandja ruumile, 
hoonele, rajatisele, territooriumile või kinnisasjale; 

11.2.5. mis on tekkinud kindlustatud isiku üürnikule või 

rentnikule; 
11.2.6. mis tuleneb asbestist, tubakast või toksilisest 

hallitusest; 

11.2.7. mis tuleneb keskkonna (pinnas, õhk, vesi jmt) mistahes 

reostamisest. 
 

12. Toote vastutuskindlustus 
Toode 
12.1. Toode on kindlustatud isiku poolt valmistatud või 

turustatud valmistoode, tooraine või toote osa. 
12.2. Toode on puudusega, kui see ei ole ohutu määral, mida 

keskmine tarbija on õigustatud ootama. 

 

Kindlustusjuhtum 
12.3. Toote vastutuskindlustuse kindlustusjuhtum on 

kindlustusperioodil toimunud äkiline ja ettenägematu 

kahjujuhtum, mis vastab kõikidele järgnevatele tingimustele:  
12.3.1. kahju on põhjuslikus seoses kindlustuspoliisile märgitud 

toote puudusega; 

12.3.2. kindlustatud isik on kahjujuhtumi põhjustanud 

puudusega toote tarbijale kättesaadavaks teinud 
kindlustusperioodil; 

12.3.3. kahjustatud isikule on tekitatud varakahju ja/või 

isikukahju; 

12.3.4. kindlustatud isik on kohustatud kahju hüvitama 
vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele. 

 

Välistused 
12.4. Lisaks kindlustuse üldtingimustes nimetatud 

välistustele toote vastutuskindlustuse korral Gjensidige ei hüvita 

kahju:  

12.4.1. mis tekib õigusaktides toote ohutust puudutavate 
nõuete täitmata jätmisest (näiteks sanitaarnõuete tahtlik 

eiramine vms); 

12.4.2. mis on põhjustatud toote valel otstarbel, ebaõigest või 
oskamatust kasutamisest, sealhulgas tootja poolt antud juhiste 

mittejärgimisest; 

12.4.3. mis tekib puudusega tootele endale, sealhulgas 

puudusega toote parandamise, ümbertegemise, väärtuse 
vähenemise või puuduse kõrvaldamisega seotud nõuded; 

12.4.4. mis on seotud toote hinna muutmisega, toote 

asendamisega või toote turult tagasikutsumise või 

kõrvaldamisega; 
12.4.5. mis on põhjustatud alkoholi- või tubakatoodetest; 

12.4.6. mis on põhjustatud meditsiinitoodetest k.a ravimitest, 

verepankadest, silikoonist implantaatidest ja elektroonilistest 
raviaparaatidest; 

12.4.7. mis on põhjustatud ehituskonstruktsioonidest ja 

valmissegudest (sh betoon, bituumen); 
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12.4.8. mis on põhjustatud elektroonilistest 

kontrollseadmetest; 

12.4.9. mis on põhjustatud autotööstuse, lennunduse, 
laevanduse või kosmosetehnika tarbeks toodetud, tarnitud või 

paigaldatud toodetest; 

12.4.10. mis on tekitatud kindlustatud isikuga töö- või 

teenistussuhtes olevale isikule, tema perekonnaliikmele või 
sugulasele, kindlustatud isiku seaduslikule esindajale või 

juhtimisorgani liikmele, prokuristile, likvideerijale, 

pankrotihaldurile, kindlustatud isikuga samasse kontserni 
kuuluvale juriidilisele isikule, ema-, tütar- või sidusettevõttele; 

12.4.11. mis tuleneb keskkonna (pinnas, õhk, vesi jmt) mistahes 

reostamisest; 

12.4.12. mis tuleneb asbestist, tubakast või toksilisest 
hallitusest; 

12.4.13. mis on seotud geneetiliselt muundatud organismidega 

või nendest  saadud toorainega. 

 

13. Tööandja vastutuskindlustus 
Töötaja 
13.1. Töötaja on isik, kes töötab kindlustatud isiku juures 

töölepingu alusel või avalikus teenistuses, sealhulgas prokurist, 

praktikant või renditöötaja. 
13.2. Töötajaks loetakse ka isikut, kes tegutseb kindlustatud 

isikuga sõlmitud võlaõigusliku lepingu (näiteks töövõtuleping, 

käsundusleping, agendileping vms) alusel tingimusel, et 
kindlustatud isik on kohustatud vastavalt 

sotsiaalmaksuseadusele maksma eelnimetatud lepingu alusel 

makstavatelt tasudelt sotsiaalmaksu. 

 
Tööõnnetus  
13.3. Tööõnnetus on töötaja tervisekahjustus või surm, mis 

toimus tööandja antud tööülesannet täites või muul tema loal 

tehtaval tööl, tööaja hulka arvataval vaheajal või muul tööandja 
huvides tegutsemise ajal. Tööõnnetusena ei käsitata 

tervisekahjustust või surma, mis toimus loetletud juhtudel, kuid 

mis ei ole põhjuslikus seoses töötaja töö või töökeskkonnaga. 
13.4. Tööõnnetusega seonduvas juhindutakse töötervishoiu 

ja tööohutuse seaduses sätestatust. 

 

Kindlustusjuhtum 
13.5. Tööandja vastutuskindlustuse kindlustusjuhtum on 

kindlustusperioodil toimunud tööõnnetus, mis vastab kõikidele 

järgnevatele tingimustele:  
13.5.1. töötajale on tekkinud varakahju ja/või isikukahju, 

töötaja surma korral on varakahju tekkinud tema ülalpeetavale; 

13.5.2. kindlustatud isik on kohustatud kahju hüvitama 

vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele. 
 

Kindlustusjuhtumi toimumine välisriigis 
13.6. Töötaja välisriigis töötamise korral on Gjensidige 

vastutus piiratud Eesti Vabariigi õigusega sätestatud ulatuses ja 
tingimustel. 

13.7. Juhul, kui kindlustatud isiku ja töötaja vahelisele 

õigussuhtele kohaldatakse muu riigi õigust, siis ei ole Gjensidigel 
kohustust hüvitada rohkem, kui samasugustel asjaoludel oleks 

tulnud hüvitada Eesti Vabariigi õigusaktide alusel. 

 

 

Välistused 
13.8. Lisaks kindlustuse üldtingimustes nimetatud 

välistustele tööandja vastutuskindlustuse korral Gjensidige ei 
hüvita kahju:  

13.8.1. mille põhjustas töötaja haigestumine või haigus; 

13.8.2. mille põhjustas töötaja vara; 

13.8.3. mis tekkis töötaja ebaõige vallandamise, 
diskrimineerimise või seksuaalse ahistamise tagajärjel, samuti 

mistahes kahju seoses tööandja ja töötaja vahelise 

ebaseadusliku töösuhtega; 
13.8.4. mille tekkimisele aitas kaasa asjaolu, et töötaja oli 

alkoholi-, narkootilises, toksilises või muus joobes; 

13.8.5. mis tekkis seetõttu, et töötajal puudus kindlustatud 

isiku kohustuse täitmata jätmise tulemusena ravikindlustuse 
kindlustuskaitse; 

13.8.6. mis tekkis tööõnnetusest, kuid mille hüvitamise eest 

vastutab tööandja, kes suunab oma töötajad renditöö korras 

teistesse ettevõtetesse (renditöötajate pakkuja); 
13.8.7. mis tekkis tööõnnetusest, kuid mis kuulub hüvitamisele 

muu kohustusliku kindlustuse alusel (näiteks kohustuslik 

liikluskindlustus); 
13.8.8. mis tuleneb asbestist, tubakast või toksilisest 

hallitusest; 

13.8.9. mis on seotud geneetiliselt muundatud organismidega 

või nendest saadud toorainega. 
 

14. Lisakaitsed 
Lisakaitse kehtivus 
14.1. Lisakaitses on kindlustuslepingu pooled kokku leppinud, 

kui vastav lisakaitse on märgitud kindlustuspoliisile. 
 

Tagasiulatuv kindlustuskaitse 
14.2. Tagasiulatuv kindlustuskaitse on aeg enne 

kindlustusperioodi algust, millal kehtib Gjensidige antud 
kindlustuskaitse. Kindlustuskaitse ei kehti nende rikkumiste ja 

nõuete suhtes, millest kindlustusvõtja või kindlustatud isik oli 

teadlik enne tagasiulatuva kindlustuskaitse kokkuleppe 
sõlmimist. 

 

Nõuetest teatamise pikendatud periood 
14.3. Nõuetest teatamise pikendatud periood on aeg pärast 
kindlustusperioodi lõppemist, mille jooksul kindlustatud isiku 

vastu esitatud nõuete suhtes on Gjensidigel kahju hüvitamise 

kohustus. Nõuetest teatamise pikendatud perioodil saab 
teatada üksnes sellistest nõuetest, mille puhul kahju on 

kahjustatud isikule tekitatud kindlustusperioodil. 

 

Korteriühistu või –ühisuse ristvastutus  
14.4. Korteriühistu või -ühisuse ristvastutuse lisakaitset 

kohaldatakse hoone ja territooriumi valdaja vastutuskindlustuse 

korral, kui kindlustatud isikuks on korteriühistu või -ühisus. 

14.5. Korteriühistu või -ühisuse ristvastutuse lisakaitse puhul 
on kindlustuskaitsega kaetud korteriühistu või –ühisuse liikmete 

nõuded, kui kahju tuleneb kaasomandist ning kahju hüvitamise 

eest vastutab korteriühistu või –ühisus või vastutavad kõik 
kaasomanikud ühiselt. 

14.6. Gjensidige hüvitab katuselt kukkunud lumest ja jääst 

korteriühistu või –ühisuse liikmele põhjustatud kahju üksnes 

juhul, kui kahjujuhtum ilmneb viie kalendripäeva jooksul pärast 
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pidevat lumesadu (st äkiline lumekatte suurenemine vähemalt 

100mm 24 h jooksul) või viie kalendripäeva jooksul pärast 

viimast katusepuhastust, mis on dokumenteeritud. 
14.7. Korteriühistu või –ühisuse ristvastutuse korral 

Gjensidige ei hüvita: 

14.7.1. kahju, mis tuleneb korteriomandi reaalosast ning mille 

eest vastutab üksnes korteri või mitte-eluruumi omanik või 
kasutaja; 

14.7.2. kahju, kui see on põhjustatud kinnisvara puudusest, 

millest kinnisvara omanik või kaasomanikud olid teadlikud, kuid 
mida nad ei kõrvaldanud; 

14.7.3. kahju, mis on seotud avariilise hoone (sealhulgas 

avariiliste tehnosüsteemide) kasutamisega; 

14.7.4. kahju, mis on seotud elektri-, gaasi-, kütte- või 
veevastutuse häirega, ruumi ebapiisava kütmisega, 

voolukõikumisega, telekommunikatsiooni või andmeedastuse 

katkemisega, alarm- või valveseadmete tõrkega, torude, 

kaablite või muu hoonesse installeeritud seadmete ebaõigest 
või ebapiisavast suurusest, masinate ja seadmete kasutamisest 

ohutusnõuetega vastuolus; 

14.7.5. kahju, mis tuleneb katuse lekkimisest; 
14.7.6. kahju, mis tuleneb kaasomandis oleva toru lekkimisest 

juhul, kui toru asub korteriomandi reaalosas ning korteri omanik 

on korteriühistu või –ühisuse juurdepääsu toru tehnilise 

olukorra kontrollimiseks või toru parandamiseks blokeerinud (sh 
ehitanud kinni püstaku luugi vms). 

 

Keskkonnakahju  
14.8. Keskkonnakahju lisakaitset võib kohaldada ettevõtte 
tegevuse vastutuskindlustuse, ehitustegevuse 

vastutuskindlustuse, hoone ja territooriumi valdaja 

vastutuskindlustuse ja toote vastutuskindlustuse korral. 
14.9. Keskkonnakahju lisakaitse korral Gjensidige hüvitab 

kindlustuslepinguga piiritletud ulatuses keskkonna (näiteks 

maapinna, õhu, vee, mullastiku, taimestiku, loomastiku, 

orgaanilise või anorgaanilise ainestiku) reostuse likvideerimise 
kulud, mille eest kindlustatud isik vastutab vastavalt Eesti 

Vabariigi õigusaktidele. 

14.10. Keskkonnakahju kindlustusjuhtumiks on 

kindlustusperioodil toimunud kahjujuhtum, mis vastab kõikidele 
järgnevatele tingimustele: 

14.10.1. kahju tekkimine on äkiline ja ettenägematu. Kahju 

tekkimine ei ole äkiline ja ettenägematu, kui selle on 
põhjustanud aeglane ja järkjärguline või korduv sündmus; 

14.10.2. kahju tekkimise ja avastamise vahe ei ole pikem kui 72 

tundi; 

14.10.3. kahju hüvitamise nõue on Gjensidigele esitatud 
hiljemalt 7 kalendripäeva jooksul pärast kahju avastamist. 

14.11. Keskkonnakahjuna Gjensidige ei hüvita: 

14.11.1. kahju, mis on seotud keskkonna kvaliteedi 
halvenemisega; 

14.11.2. saasteainete hindamise ja/või järelevalve kulusid; 

14.11.3. kahjusid kõikvõimalikel territooriumitel, mida täielikult 

kasutatakse jääkmaterjalide või saasteainete käitlemiseks, 
töötlemiseks, ladustamiseks, hoidmiseks või laadimistöödeks; 

14.11.4. kahju, mis otseselt või kaudselt tuleneb kindlustatud 

isiku poolt teostatavatest maapinna alustest operatsioonidest 

ja/või pinnaaluse kütuse-, gaasi-, või muude ainete 
kõrvaldamisest/ eemaldamisest/ kaotamisest või kahjust neile. 

 

Ehitustegevuse alltöövõtjad  
14.12. Ehitustegevuse alltöövõtjate lisakaitset võib kohaldada 

ehitustegevuse vastutuskindlustuse korral. 
14.13. Ehitustegevuse alltöövõtjate lisakaitse korral: 

14.13.1. Isikud, kes teostavad ehitustöid kindlustatud isiku nimel 

ja kindlustatud isikuga sõlmitud töövõtulepingu või muu sarnase 

lepingu alusel (alltöövõtjad), loetakse samuti kindlustatud 
isikuteks; 

14.13.2. Kindlustusjuhtumi korral Gjensidige ei esita 

alltöövõtjale regressnõuet. 
 

Maa-alused kaablid, torujuhtmed ja muud maa-alused 
kommunikatsioonid  
14.14. Maa-alused kaablite, torujuhtmete ja muude maa-
aluste kommunikatsioonide lisakaitset võib kohaldada 

ehitustegevuse vastutuskindlustuse korral. 

14.15. Maa-aluste kaablite, torujuhtmete ja muude maa-

aluste kommunikatsioonide lisakaitse korral Gjensidige hüvitab 
olemasolevate maa-aluste kaablite ja/või torujuhtmete ja/või 

muude maa-aluste objektide hävimise või neile tekitatud kahju, 

kuid üksnes juhul, kui kindlustatud isik on täitnud järgmised 
tingimused: 

14.15.1. enne töödega alustamist on esitatud järelpärimine 

pädevatele ametkondadele nimetatud kaablite, torujuhtmete 

ja/või muude maa-aluste objektide täpse asukoha kohta; 
14.15.2. vormistatud on nõuetekohased kooskõlastused ja 

kaevetööde load; 

14.15.3. rakendatud on nõutavaid ohutusmeetmeid nimetatud 

objektide kahjustumise ennetamiseks. 
14.16. Maa-aluste kaablite, torujuhtmete ja muude maa-

aluste kommunikatsioonide lisakaitse korral kohaldatakse 

eriomavastutust, mis on 10% tekkinud kahju summast, kuid 
mitte vähem kui 5 000 €. 

 

Vibratsioon  
14.17. Vibratsiooni lisakaitset võib kohaldada ehitustegevuse 
vastutuskindlustuse korral. 

14.18. Vibratsiooni lisakaitse korral Gjensidige hüvitab kahju, 

mis on põhjustatud ehitustegevusega seotud vibratsioonist. 

14.19. Vibratsiooni lisakaitse korral Gjensidige ei hüvita: 
14.19.1. kahju, mida on võimalik ette näha, arvestades 

ehitustööde liiki ja tööde teostamise viisi; 

14.19.2. kahjustusi, mis ei avalda mõju hoonete, rajatiste või 
ehitusaluse pinna stabiilsusele ega ohusta nende kasutajaid; 

14.19.3. kulutusi võimalike vibratsioonikahjude ennetamiseks ja 

vähendamiseks, kui nende vajadus ilmneb alles ehitusperioodil. 

14.20. Vibratsiooni lisakaitse korral kohaldatakse 
eriomavastutust, mis on 20% tekkinud kahju summast, kuid 

mitte vähem kui 5 000 €. 

 
Lammutustööd  
14.21. Lammutustööde lisakaitset võib kohaldada 

ehitustegevuse vastutuskindlustuse korral. 

14.22. Lammutustööde lisakaitse korral Gjensidige hüvitab 
kahju, mis tekitati lammutustööde käigus. 

14.23. Lammutustööde lisakaitset ei kohaldata 

lammutustöödele: 

14.23.1. kui töödega on hõlmatud muuhulgas ka ehitise 
kandekonstruktsioonielemendid; 



 

 

Juriidilise isiku vastutuskindlustuse tingimused VK109-2016  (kehtivad alates 01.04.2016)        7/7 

14.23.2. kui töödeks kasutatakse liikurmasinaid, nagu näiteks 

ekskavaatorid  või  buldooserid; 

14.23.3. kui töödes kasutatakse lõhkamist. 
14.24. Lammutustööde lisakaitse korral kohaldatakse 

eriomavastutust, mis on 20% tekkinud kahju summast, kuid 

mitte vähem kui 5 000 €. 

 
Üleantud töö või teenus  
14.25. Üleantud töö või teenuse lisakaitset võib kohaldada 

ettevõtte tegevuse vastutuskindlustuse ja ehitustegevuse 
vastutuskindlustuse korral. 

14.26. Üleantud töö või teenuse lisakaitse korral Gjensidige 

hüvitab pärast töö või teenuse lõpetamist või tulemuse 

üleandmist tekkinud kahju, kuid üksnes juhul, kui tekkinud 
kahjul on põhjuslik seos kindlustusperioodil aset leidnud 

kindlustatud isiku tegevusega. 


