
1. Mõisted

1.1  Kindlustusvõtja on füüsiline isik, kes vastab õigusabikulude 
kindlustuse üldtingimustes kehtestatud kindlustusvõtja tunnus-
tele.

1.2  Kindlustatud isikud on:
  • kindlustusvõtja;
  • isik, kelle kasuks on leping sõlmitud;
  • kindlustusvõtja või isiku kelle kasuks kindlustusleping on 

sõlmitud abikaasa, abikaasa puudumisel kindlustusvõtjaga 
või isikuga, kelle kasuks leping on sõlmitud, koos elav ja kind-
lustuslepingusse nimeliselt märgitud elukaaslane ning nende 
kuni 20.a. (kaasa arvatud) vanused lapsed.

1.3 Töötaja on füüsiline isik, kellega on sõlmitud suuline või kirjalik 
tööleping. Töötajaks loetakse ka riigi- või kohaliku omavalit-
suse ametnikku või teenistujat.

1.4 Kinnisasi on maatükk, mis on kantud kinnistusraamatusse 
koos selle oluliste osade ja päraldistega. Maatüki olulised 
osad on sellega püsivalt ühendatud asjad nagu ehitised, kas-
vav mets, samuti maatükiga seotud ja kinnisasja omanikule 
kuuluvad asjaõigused. Kinnisasjadeks on ka korteriomand ja 
hoonestusõigus.

1.5 Kindlustatud kinnisasi on kindlustuspoliisil märgitud Ees-
ti Vabariigi territooriumil paiknev kinnistusregistrisse kantud 
kinnisasi, mille omanik või üürnik (kirjaliku üürilepingu alusel) 
on kindlustatud isik ja millega seotud õigusabikulud on kind-
lustatud.

1.6 Uus ehitis on vastvalminud ehitis, mille ehitamine on lõppe-
nud ning ehitisele antud ehitise garantii kulgeb. Ehitis loetakse 
uueks ehitiseks ehitise garantii kestvuseni.

1.7 Sõiduk on teel liiklemiseks ettenähtud sõiduk ning veesõiduk.
1.7.1 Teel liiklemiseks ettenähtud sõiduk on sõiduk, mis 

liigub mootori jõul (välja arvatud ATV). Teel liiklemi-
seks ettenähtud sõidukina käsitatakse ka haagist.

1.7.2 Haagis on liiklusvahendiga haakes liikumiseks val-
mistatud või selleks kohandatud sõiduk. Haagisele 
laieneb kindlustuskaitse ainult juhul, kui nii on kind-
lustuslepinguga kokku lepitud.

1.7.3 Veesõiduk on liiklusregistrisse kantud 2,5-24 meet-
rine väikelaev (näiteks paat, purjejaht, kaater ja muu 
selline), mida kasutatakse vaba aja veetmiseks. Väi-
kelaevana ei käsitata võistlusspordiks ja treeningu-
teks kasutatavat spordialaliidu poolt vastavalt mär-
gistatud veesõidukit (näiteks jett, purjelaud, purjejaht, 
võistluspurjekas ja muu selline) ning primitiivse konst-
ruktsiooniga veesõidukit (näiteks ruhi, ruup, lodi, süst, 
kanuu, vesijalgratas ja muu selline) ja erikonstrukt-
siooniga veesõidukit.

1.8  Uus sõiduk on sõiduk, mis pärast valmistamist ei ole olnud 
kasutuses ega kantud Eesti Vabariigi või mõne teise riigi re-
gistrisse.

1.9 Õnnetusjuhtum on ootamatu, äkiline, välismõjudest tingitud 
ja kindlustatud isiku tahtest sõltumatult toimunud sündmus, 
mis tekitab kindlustatud isikule tervisekahjustuse või põhjus-
tab tema surma.

1.10  Majandustegevus ehk ettevõtlus on igasugune kasumile 
suunatud ning püsiv iseseisev tegevus.

2. Kindlustuse ulatus

2.1  Kindlustatud isikul on kindlustuskaitse ainult nende kindlus-
tusjuhtumite korral, mis on seotud:
2.1.1 kindlustatud isiku eraeluga valdkondades lepinguvä-

lise kahju hüvitamine (2.2.1), karistusõigus (2.2.2), 
kindlustusõigus (2.2.3), võlaõigus (2.2.4) ja asjaõi-
gus (2.2.6);

2.1.2  kindlustatud isikuga toimunud õnnetusjuhtumiga vald-
kondades lepinguvälise kahju hüvitamine (2.2.1) ja 
kindlustusõigus (2.2.3);

2.1.3  kindlustatud isiku töö- või teenistussuhtega valdkon-
dades lepinguvälise kahju hüvitamine (2.2.1), karis-
tusõigus (2.2.2), kindlustusõigus (2.2.3) ja võlaõigus 
(2.2.4), sealhulgas tööõigus (2.2.5);

2.1.4  punktis 3 sätestatud kinnisasjaga valdkondades le-
pinguvälise kahju hüvitamine (2.2.1), karistusõigus 
(2.2.2), kindlustusõigus (2.2.3), võlaõigus (2.2.4), as-
jaõigus (2.2.6);

2.1.5  punktis 3 sätestatud sõidukiga valdkondades lepingu-
välise kahju hüvitamine (2.2.1), karistusõigus (2.2.2), 
kindlustusõigus (2.2.3), võlaõigus (2.2.4) ja asjaõigus 
(2.2.6);

2.1.6  võõra sõiduki juhtimisega valdkondades lepinguvä-
lise kahju hüvitamine (2.2.1), karistusõigus (2.2.2) ja 
kindlustusõigus (2.2.3).

2.2  Kindlustusandja pakub kindlustuskaitset allpool nimetatud 
valdkondades:
2.2.1 lepinguvälise kahju hüvitamine – kindlustatud isi-

ku õiguslike huvide kaitsmine kolmandate isikute vas-
tu varalise ja mittevaralise kahju hüvitamise nõudes, 
tingimusel, et need nõuded ei põhine lepingu rikku-
misel.

2.2.2  karistusõigus – kindlustatud isiku õiguslike huvide 
kaitse kriminaal- või väärteomenetluses.
2.2.2.1  Karistusõiguse valdkonnas kindlustuskaitse 

ei laiene:
 • kindlustatud isiku suhtes väärteo- või kri-

minaalasja algatamisel väärteo või kuriteo 
tahtlikult toimepanemise kahtluse korral.

 • väärtegudele, mille toimepanemise eest 
määratakse otsuses karistusena rahatrahv 
määraga kuni viiskümmend (50) trahviühikut 
(kaasa arvatud), sõltumata trahvi määrami-
se riigist arvestades üldtingimuste punktiga 
17. Ühes väärteootsuses kajastatud mitut, 
samaaegselt või erineval ajal toimepandud 
väärtegu, käsitletakse eraldiseisvate kahju-
juhtumitena.

2.2.2.2 Karistusõiguse valdkonnas (ainult sõidukiga 
seotud juhtumitele) kehtib kindlustuskaitse 
tagasiulatuvalt juhul, kui:

 • väärteo- või kriminaalasjas kahtlustatakse 
kindlustatud isikut väärteo või kuriteo tahtli-
kult toimepanemises, kuid kindlustatud isik 
mõistetakse süüdi väärteo või kuriteo toime-
panemises ettevaatamatuse tõttu;

 • kriminaalmenetlust ei algatata kriminaal-
menetlust välistavate asjaolude tõttu, välja 
arvatud kriminaalmenetluse mittealgatamine 
kuriteo aegumistähtaja möödumise, kindlus-
tatud isiku surma või amnestia andmise tõttu;

 • kindlustatud isik mõistetakse väärteo- või 
kriminaalasjas õigeks.

2.2.2.3 Karistusõiguse valdkonnas on kindlustushü-
vitise tagasinõudeõigus juhul, kui kindlus-
tusandja on kindlustatud isikule osutanud 
teenust ja hüvitanud õigusabikulud ning 
kindlustatud isik mõistetakse süüdi väärteo 
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või kuriteo toimepanemises tahtlikult, siis 
on kindlustatud isik kohustatud tagastama 
kindlustusandjale kõik tema huvide kaitseks 
kantud õigusabikulud kindlustusandja poolt 
määratud tähtajaks.

2.2.3 kindlustusõigus – kindlustatud isiku õiguslike huvi-
de kaitsmine teiste kindlustusandjatega kindlustusle-
pingutest tulenevate vaidluste korral. Omavastutuse 
periood on kolm (3) kuud välja arvatud juhtudel, kui 
õigusabikulude kindlustusleping on sõlmitud seitsme 
(7) kalendripäeva jooksul arvates uue sõiduki ostu-
müügi lepingu või liisingulepingu sõlmimisest.

2.2.4  lepingulise kahju hüvitamine (võlaõigus) – kind-
lustatud isiku õiguslike huvide kaitsmine lepingutega 
seotud vaidlustes kus põhinõue on vähemalt  kuus-
kümmend (60) eurot. Omavastustuse periood on kolm 
(3) kuud välja arvatud juhtudel, kui õigusabikulude 
kindlustusleping on sõlmitud seitsme (7) kalendripäe-
va jooksul arvates uue sõiduki ostu-müügi lepingu või 
liisingulepingu sõlmimisest.

2.2.5 tööõigus – kindlustatud isiku kui töötaja õiguslike 
huvide kaitsmine töölepingutega seotud vaidlustes. 
Omavastustuse periood on kolm (3) kuud.

2.2.6  asjaõigus – kindlustatud isiku õiguslike huvide kaits-
mine vallas- või kinnisasjaga seotud vaidlustes (näi-
teks omandiõigusega, kasutusõigusega seotud vaid-
lustes). Omavastutuse periood on kolm (3) kuud. 

2.2.7 juhilubade äravõtmine välismaal – kindlustatud isi-
ku õiguslike huvide kaitsmine kriminaal- ja väärteo-
menetluses seoses sõiduki juhilubade äravõtmise või 
tagasisaamisega riikides, milledes kehtib kindlustus-
kaitse. 

3. Erisätted

3.1  Kindlustuskaitse hõlmab kindlustatud isiku(te) sõidukeid ai-
nult juhul, kui kindlustatud isik oli kindlustusjuhtumi toimumi-
se päeval sõiduki omanik või liisinguvõtja liisinglepingu alusel 
ning seda sõidukit ei kasutatud majandustegevusega seotud 
ülesannete täitmiseks.

3.2  Kindlustuskaitse hõlmab kindlustatud isiku või kindlustatud 
isikutest koosneva perekonna ühte kindlustuslepingusse mär-
gitud kinnisasja tingimusel, et kindlustatud isik oli kindlustus-
juhtumi toimumise päeval kinnisasja omanik või üürnik kirjaliku 
üürilepingu alusel ning seda ei ole välja üüritud kolmandatele 
isikutele.

3.3.  Kindlustusvõtjal on soovi korral võimalus paketi PLUSS raa-
mes eraldi lisatasu eest kindlustada:
• rohkem kui ühte välja üürimata kinnisasja;
• ühte välja üüritud korteriomandit või ühepereelamut, mille
aastane üürisumma ei ületa 12000 eurot;
• veesõidukeid.

3.4  Kinnisasjaga ja sõidukiga seotud vaidlustes on kindlustatud 
isikutel õigus taotleda kindlustusandjalt teenuse osutamist ja 
õigusabikulude hüvitamist ainult kindlustatud esemega toimu-
nud kindlustusjuhtumite korral.

4. Välistused

4.1  Lisaks õigusabikulude kindlustuse üldtingimuste punktis 12.1 
toodud üldvälistustele, ei ole kindlustusandjal teenuse osuta-
mise ja hüvitamise kohustust alljärgnevatel juhtudel:
4.1.1  kui kindlustusjuhtum toimus kindlustatud isiku poolt 

sõidukit juhtides ning kindlustatud isikul puudus kind-
lustusjuhtumi toimumise ajal kehtiv vastava sõiduki-
kategooria juhtimisõigust tõendav dokument või kui 
vastava sõidukikategooria juhtimisõigus oli liiklusõn-
netuse toimumise ajal peatatud või tervisetõend on 
aegunud;

4.1.2  kui kindlustatud isik osales sõidukiga liikluses sõidu-
ki sellises tehnilises seisundis, millega liikluses osa-
lemine ei ole Eesti õigusaktidega või tootja nõuetega 
lubatud (näiteks tehniline ülevaatus tegemata, rehvi 
kulum ületab lubatu jms);

4.1.3 kui sõiduk ei ole varustatud Eesti Vabariigi registree-
rimismärgiga;

4.1.4 kui kindlustatud veesõiduk liikus veeteel, rikkudes 
kasutamise osas meresõiduohutuse seaduse lausel 
kehtestatud ning registreerimistunnistusele kantud 
piirangut;

4.1.5  kui kindlustatud sõidukit juhtiv kindlustatud isik oli 
kindlustusjuhtumi toimumise ajal joobeseisundis või 
joobeseisundiga võrdsustatud seisundis;

4.1.6  kui kindlustatud isik kui sõiduki juht tarvitab joovet te-
kitavaid aineid pärast liiklusõnnetuse toimumist ning 
enne joobeseisundi kontrollimist politsei või meditsii-
niasutuse poolt;

4.1.7 kui kindlustatud sõiduki juht lahkus õigusakte rikku-
des pärast liiklusõnnetust sündmuskohalt (ei teatanud 
liiklusõnnetuse toimumisest ega osutanud kannata-
nule abi);

4.1.8 kui vaidlused puudutavad sõiduki ülekaalu vm. veo-
se vedamise eeskirjade rikkumisi, tasulise tee mak-
su või juhi töö- ja puhkeaega;

4.1.9 kui on tegemist väärtpaberite või muude analoogsete 
finantsinstrumentidega seotud lepingutest ning raha 
laenu- ja tagatislepingutest tulenevate juhtumitega;

4.1.10 kui on tegemist kinnistusraamatu kande vaidlustami-
se valdkonda kuuluvate juhtumitega;

4.1.11 kui on tegemist kaas- ja/või ühisomanike vahel tek-
kivate juhtumitega, mis puudutavad kinnisasja valit-
semist ning omanike omavahelisi õigusi ja kohustusi, 
samuti korteri- või elamuühistu vastu ühistu liikmena 
esitatavad nõuded;

4.1.12 kui on tegemist kinnisasja vahetamisega, jagamise-
ga või kinkimisega seotud juhtumitega;

4.1.13 kui on tegemist kinnisasjale ehitise või selle osa ehi-
tamisega või ümberehitamisega (kaasaarvatud pro-
jekteerimisega, laenu- ja tagatislepingutega) seotud 
juhtumitega;

4.1.14 kui on tegemist ehituseesmärkidel või üürimiseks/
rentimiseks soetatud kinnisasja või uue ehitise ostu-
müügilepingust (kaasaarvatud broneerimislepingust, 
eellepingust jms) ning laenu- ja tagatislepingutest tu-
lenevate juhtumitega;

4.1.15 kui on tegemist uuele ehitisele antud garantiitähtaja 
jooksul tekkinud vaidlustega või uuel ehitisel kasuta-
tud mittekvaliteetsest ehitusmaterjalist või mittekva-
liteetsest ehitustööst tulenevate vaidlustega.

4.1.16 veesõiduki kasutamisel navigatsiooniteabe ebaõig-
susest tekkivatele vaidlustele;

4.1.17 kindlustatud sõidukiga veetavate veostega tekkivate 
vaidluste korral;

4.1.18 kui on tegemist kaas- ja/või ühisomanike vahel tekki-
vate vaidlustega;

4.1.19 kui on tegemist kindlustatud isiku ettevõtlusega/ma-
jandustegevusega seotud juhtumitega. 
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