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Teabedokumendis kindlustustoote on üldine ülevaade kindlustustoote kohta. Teabedokument ei kajasta sõlmitava lepingu eripärasid, mis tulenevad 
kliendi tehtud valikutest. Terviklik teave sõlmitava kindlustuslepingu kohta on teistes dokumentides, nagu pakkumuses, tingimustes, poliisil.

Mis liiki kindlustusega on tegemist?
Arhitekti ja inseneri erialase vastutuskindlustusega kindlustatakse varalisi kohustusi, mis tulenevad kindlustatud isiku erialase eksimusega kaasne- 
vast tsiviilvastutusest. Arhitekti ja inseneri erialase vastutuskindlustuse eesmärk on hajutada kindlustatud isiku erialasest tegevusest tulenevaid riske.

  Mida kindlustatakse? 
   Kindlustatud on varalised kohustused, mis tulenevad seoses 

kindlustatud isiku erialase tegevuse (projekti koostamine,  
järelevalve teostamine) käigus toimunud eksimuse tagajärjel 
tekitatud kahjuga

  Kindlustusjuhtumiks on erialase tegevuse käigus toimunud 
eksimus (näit. projektis ehitise osade mõõdud on valed), 
mille tagajärjel on tekkinud kahju kolmandatele isikutele

Hüvitamisele kuulub:
   varalisest kahjust tulenevad nõuded, mis on seotud 

kindlustatud tegevusalaga 
   kindlustusandjaga eelnevalt kooskõlastatud õigusabikulud, 

mis on vajalikud kindlustatud isiku vastutuse ja/või süü 
puudumise tõendamiseks

   Hüvitamise ülempiir on kindlustuslepingus kokkulepitud  
summa, mis on kindlustuslepingu alusel väljamakstavate 
kõikide kindlustushüvitiste summa ülempiiriks.

   Kindlustussumma on maksimaalne väljamakse ühe 
kindlustusjuhtumi kohta.

  Kus ma olen kindlustatud? 
Kindlustusleping kehtib Eesti Vabariigi territooriumil s.t kindlustuskaitse kehtib Eesti Vabariigis osutatud erialase teenust, millega seotud ehitis 

             (hoone, rajatis) asub Eesti Vabariigi territooriumil.

  Millised on minu kohustused? 
• Enne kindlustuslepingu sõlmimist tuleb esitada kindlustusandja küsitud andmed. Esitatud teave peab olema täielik ja õige. Kindlustusandja

eeldab, et kindlustusvõtja esitab ka ilma kindlustusandja küsimusteta teabe, mille vastu on kindlustusandjal oluline äratuntav huvi ja millel
on oluline mõju kindlustusmaksele. Selline on näiteks teave kindlustatud isiku vastu esitatud kahjunõuete kohta.

• Kui esitatud andmed muutuvad pärast kindlustuslepingu sõlmimist, peab kindlustusvõtja sellest kindlustusandjale teatama.
• Kindlustusvõtja peab tasuma kindlustusmakseid ja selgitama kindlustatud isikutele kindlustuslepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi.
• Kindlustuslepingu kehtivuse ajal peab kindlustusvõtja tegema kõik endast oleneva kindlustusjuhtumi ärahoidmiseks, mitte suurendama

kindlustusriski ja mitte võimaldama seda suurendada isikutel, kelle eest ta vastutab.
• Kindlustusvõtja peab teatama kindlustusandjale kahjunõude esitamisest või asjaolust, mille tagajärjeks võib olla kindlustusjuhtumi toimumine,

ühe nädala jooksul alates ajast, millal kindlustusvõtja sai asjaolust või kahjunõude esitamisest teada.

  Kas kindlustuskaitsel on piiranguid?
ERGO ei hüvita nõudeid, mis tulenevad:

    mittevaralisest kahjust (moraalne kahju) või põhinevad 
saamata jäänud tulul

    lepinguga võetud lisakohustustest (garantiid, leppetrahvid 
jms)

    ühe ja sama kindlustuslepinguga kaetud isikute omavahe-
listest nõuetest;

    kindlustatud isiku poolt oma majandustegevuses kasutatud 
alltöövõtjate poolt põhjustatud kahjudest 

     Loetletud on tähtsamad kindlustuskaitse piirangud. 
Täielik loetelu on toodud kindlustustingimustes.

  Mida ei kindlustata?
  Kindlustatud isiku poolt iseendale tekitatud kahjusid.
  Kindlustatud isiku poolt mittenõuetekohaselt tehtud töö või  

osutatud teenuse ümbertegemise või parandamise kulusid.
  Patendi, autoriõiguse või kaubamärgi kasutamisest tulenevaid 

nõudeid.
  Tahtlikult põhjustatud kahjusid.
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  Millal kindlustuskaitse algab ja lõpeb?
• Kindlustuskaitse algab pärast kindlustuslepingu sõlmimist, poliisil toodud kuupäeval.
• Kindlustuskaitse lõpeb pärast kindlustusperioodi lõppu, kui kindlustuslepingut ei ole pikendatud  järgmiseks kindlustusperioodiks.

Kindlustuskaitse võib lõppeda ka enne kindlustusperioodi lõppu, kui leping lõpeb või lõpetatakse enne seda. Kindlustusandja võib
näiteks lepingu lõpetada, kui kindlustuse osamakse jääb vaatamata meeldetuletustele tasumata.

    Kuidas saan kindlustuslepingu lõpetada?
• Kindlustuslepingut saab lõpetada kindlustushuvi lõppemise korral, pärast kindlustusjuhtumi toimumist ning poolte kokkuleppel.
• Lepingu lõpetamiseks tuleb esitada vastav sooviavaldus kindlustusandjale.
• Kindlustuslepingu lõpetamise kord ja etteteatamise tähtajad on toodud kindlustustingimustes.
• Lepingu lõpetamise soovist saab ERGO-le teada anda e-posti teel ja ERGO e-kontoris.

€€   Millal ja kuidas ma maksan?
• Kindlustusmakse tuleb tasuda kindlustuspoliisil näidatud summas ja tähtajaks.
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