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Teabedokumendis on advokaadi 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? 
Advokaadi kutsekindlustus on kohustuslik kindlustus, millega kindlustatakse advokaadibüroo pidaja või advokaadi vastutus õigusteenuse 

osutamisega tekitatud kahju eest. 

 Mida kindlustatakse?  
 

Mida ei kindlustata? 

 Advokaadi kutsekindlustusega on kindlustatud 

advokaadi või advokaadibüroo pidaja vastutus 

otsese varalise kahju eest, mis on seotud 

õigusteenuse osutamisega (so õigusnõustamise, 

isiku esindamise või kaitsminega kohtus, 

kohtueelses menetluses või mujal ning isikule 

dokumendi koostamise ja tema huvides muu 

õigustoimingu tegemisega) 

 Enamlevinud kindlustusjuhtumid on 

 valeks osutunud õigusnõu või soovituse 

andmine kliendile, mille tagajärjel tekkis 

kliendile kahju 

 valeks osutunud kohtutaktika valimine, mille 

tagajärjel tekkis kliendile kahju 

 advokaadi ootamatu ja ettenägematu 

haigestumine või ootamatu ja ettenägematu 

liiklustakistus, mille tõttu jäi õigusteenus 

kliendile osutamata, kui selle tagajärjel tekkis 

kahju 

 Kindlustussumma on määratud kindlustuslepingu 

sõlmimisel kokkulepitud numbrilise väärtusena, 

kuid alampiir ühe kindlustusjuhtumi kohta on 

vähemalt 63 910 eurot 

 

 Kindlustatud ei ole 

 vastutus, mis on seotud kahjustatud isiku 

saamata jäänud tulu, mittevaralise või 

puhtmajandusliku kahju hüvitamise nõudega 

 vastutus, mis on seotud advokaadi või 

advokaadibüroo pidaja  kohustuse tahtliku 

rikkumisega 

 vastutus kahju eest, mis ei ole seotud 

advokaadi või advokaadibüroo pidaja poolt 

erialase tegevuse osutamisega (näiteks kliendi 

mobiiltelefoni kukkumine advokaadibüroos, 

isiku libastumine advokaadibüroos 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 advokaadi või 

advokaadibüroo pidaja hooletu või raskelt 

hooletu tegevusega (sh tegevusetusega) 

! kahju, mis on seotud advokaadi või 

advokaadibüroo pidaja joobe- või muus 

sarnases seisundis tegutsemisega 

! omavastutuse osa tekkinud kahjust 
 

 Kus mu vastutus on kindlustatud? 

 Kindlustus kehtib sõltumata õigusteenuse osutamise kohast 

 

 Millised on mu kohustused? 

 Teie põhikohustus on tasuda kindlustusmakse 

 Kindlustusandjat tuleb teavitada riskiasjaoludest ja nende muutumisest, näiteks 

 käibe ja töömahtude olulisest suurenemisest 

 välismaiste klientide osakaalu suurenemisest 

 advokaadibüroo müümisest, ühinemisest, jagunemisest või ümberkujundamisest 

 distsiplinaarmenetlusest ja –karistustest 

 advokaadi või advokaadibüroo pidaja suhtes kaebuse või nõude esitamisest 

 advokaadi või advokaadibüroo pidaja suhtes pankrotihoiatuse või –avalduse esitamisest 

 advokatuuri liikmesuse ja advokaadi kutsetegevuse peatumisest 

 advokaadi või advokaadibüroo pidaja tegevuse lõpetamisest 

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



 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. 
 


