
1. Mõisted

1.1 Sõidukiomanik on füüsiline või juriidiline isik, kellele sõiduk 
kuulub omandiõiguse alusel.

1.2 Kindlustusvõtja on isik, kes vastab õigusabikulude kindlustuse 
üldtingimustes kehtestatud kindlustusvõtja tunnustele ning on:
 • sõiduki omanik. Kaas- või ühisomandis oleva sõidu-

ki suhtes sõlmitava kindlustuslepingu kindlustusvõtja 
on üks kaas- või ühisomanikest või

 • sõiduki registreerimistunnistusele vastutava kasu-
tajana või kasutajana märgitud isik.

 Veesõidukitega seotud õigusabikulusid saavad kindlustada 
ainult juriidilised isikud. 

1.3 Kindlustatud isikud on kindlustusvõtja ja/või kolmanda isi-
kuna sõidukit kasutama volitatud isikud ning sõidukis vedada 
lubatud sõitjad.

1.4 Kindlustatud esemeks on Eesti Vabariigi liiklusregistris re-
gistreeritud, Eesti Vabariigi registreerimismärgiga (välja arva-
tud transiidimärgiga ja teisaldatava riikliku registreerimismär-
giga) varustatud ja kindlustuspoliisil märgitud sõiduk, millega 
seotud õigusabikulud on kindlustatud.

1.5 Sõiduk on teel liiklemiseks ettenähtud sõiduk ning veesõiduk.
1.5.1 Teel liiklemiseks ettenähtud sõiduk on sõiduk, 

mis liigub mootori jõul (välja arvatud mopeed, roller, 
mootoriga jalgratas, ATV). Teel liiklemiseks ettenäh-
tud sõidukina käsitatakse ka haagist.

1.5.2 Haagis on liiklusvahendiga haakes liikumiseks val-
mistatud või selleks kohandatud sõiduk. Haagisele 
laieneb kindlustuskaitse ainult juhul, kui see on kind-
lustuslepingus kokku lepitud. 

1.5.3 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. 

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

2. Kindlustuse ulatus

2.1 Kindlustatud isikutel on õigus taotleda kindlustusandjalt tee-
nuse osutamist ja õigusabikulude hüvitamist ainult esemega, 
millega seotud õigusabikulud on kindlustatud, toimunud kind-
lustusjuhtumite korral.

2.2 Kindlustusandja pakub kindlustuskaitset ainult allpool nime-
tatud valdkondades:
2.2.1 lepinguvälise kahju hüvitamine – kindlustatud isiku 

õiguslike huvide kaitsmine kolmandate isikute vastu 
otsese varalise ja mittevaralise kahju hüvitamise nõu-
des tingimusel, et nõuded tulenevad kindlustatud sõi-
duki otstarbele vastavast kasutamisest ning ei põhine 
lepingu rikkumisel.

2.2.2 karistusõigus – kindlustatud isiku õiguslike huvide 
kaitse kriminaal- või väärteomenetluses, mis on seo-
tud kindlustatud sõiduki juhtimisega.

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, millede toimepanemise 
eest on ettenähtud karistusena rahatrahv 
kuni viiskümmend (50) trahviühikut (kaasa 
arvatud) sõltumata trahvi määramise riigist 
arvestades üldtingimuste punktiga 17. Ühes 
väärteootsuses kajastatud mitut, samaaeg-
selt või erineval ajal toimepandud väärtegu 
käsitletakse eraldiseisvate kahjujuhtumitena.

2.2.2.2 Karistusõiguse valdkonnas kehtib kindlustus-
kaitse 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 Kui kindlustusandja on kindlustatud isikule 
osutanud teenust ja hüvitanud õigusabiku-
lud ning kindlustatud isik mõistetakse süüdi 
väärteo või kuriteo toimepanemises tahtlikult, 
on kindlustatud isik kohustatud tagastama 
kindlustusandjale kõik tema huvide kaitseks 
kantud õigusabikulud. 

2.2.3 kindlustusõigus – kindlustatud isiku õiguslike huvide 
kaitsmine teiste  kindlustusandjatega kindlustatud sõi-
duki suhtes sõlmitud kindlustuslepingutest tulenevate 
vaidluste korral. Omavastutuse periood on kolm (3) 
kuud välja arvatud juhtudel, kui õigusabikulude kind-
lustusleping on sõlmitud seitsme (7) kalendripäeva 
jooksul arvates uue sõiduki ostu-müügi lepingu või 
liisingulepingu sõlmimisest. 

2.2.4 lepingulise kahju hüvitamine (võlaõigus va. kind-
lustusõigus) – kindlustatud isiku õiguslike huvide  
kaitsmine kindlustatud sõidukiga seotud võlaõigus-
likest lepingutest tulenevate vaidluste korral, kus 
põhinõue on vähemalt 60 (kuuskümmend) eurot. 
Omavastutuse periood on kolm (3) kuud välja arva-
tud juhtudel, kui õigusabikulude kindlustusleping on 
sõlmitud seitsme (7) kalendripäeva jooksul arvates 
uue sõiduki ostu-müügi lepingu või liisingulepingu 
sõlmimisest.

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

3.1 Lisaks õigusabikulude kindlustuse üldtingimuste punktis 12.1 
toodud üld välistustele, ei ole kindlustusandjal teenuse osuta-
mise ja hüvitamise kohustust alljärgnevatel juhtudel:
3.1.1 kui kindlustatud sõidukit juhtival kindlustatud isikul 

puudus kindlustusjuhtumi toimumise ajal kehtiv vas-
tava sõidukikategooria juhtimisõigust tõendav doku-
ment või kui vastava sõidukikategooria juhtimisõigus 
oli liiklusõnnetuse toimumise ajal peatatud või tervi-
setõend oli aegunud;

3.1.2 kui kindlustatud sõiduk osales liikluses sellises tehni-
lises seisundis, millega liikluses osalemine ei ole lu-
batud Eesti Vabariigi õigusaktidega või tootja nõue-
tega; 

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

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

3.1.5 kui kindlustatud sõiduki juht tarvitab joovet tekitavaid 
aineid pärast liiklusõnnetuse toimumist ning enne joo-
beseisundi kontrollimist politsei või meditsiiniasutuse 
poolt;

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

3.1.7 navigatsiooniteabe ebaõigsusest tekkivatele vaidlus-
tele; 

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

3.1.9 võla- ja kindlustusõiguse valdkonnas selliste lepingute 
rikkumisest tulenevate vaidluste korral, mida kindlus-
tatud isik on sõlminud oma majandustegevuse raa-
mes kasu saamise eesmärgil;

3.1.10 kindlustatud sõidukiga veetavate veostega tekkivate 
vaidluste korral;

3.1.11 kui tegemist on kaas- või ühisomanike vahel tekkiva-
te vaidlustega.
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