
1. Mõisted

1.1 Kindlustusvõtja on füüsiline isik, kes vastab õigusabikulude kind-
lustuse üldtingimustes kehtestatud kindlustusvõtja tunnustele.

1.2 Kindlustatud isikud on:
• kindlustusvõtja;
• isik, kelle kasuks on leping sõlmitud;
• kindlustusvõtja või isiku kelle kasuks kindlustusleping
on sõlmitud abikaasa, abikaasa puudumisel kindlus-
tusvõtjaga või isikuga, kelle kasuks leping on sõlmitud,
koos elav ja kindlustuslepingusse nimeliselt märgitud
elukaaslane ning nende kuni 20.a. (kaasa arvatud) va-
nused lapsed.

1.3 Töötaja on füüsiline isik, kellega on sõlmitud suuline või kirjalik 
tööleping. Töötajaks loetakse ka riigi- või kohaliku omavalitsu-
se 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 liiklusregistrisse kantud sõiduk ning veesõiduk.
1.8 Veebinõustamine on kindlustatud isiku poolt kindlustusandja 

kodulehekülje www.ergo.ee kaudu kindlustuskaitse ulatuses 
esitatud õiguslikule küsimusele ühekordse esmase kirjaliku või 
suulise vastuse andmine kindlustusandja poolt. 

1.9 Õnnetusjuhtum on ootamatu, äkiline, välismõjudest tingitud 
ja kindlustatud isiku tahtest sõltumatult toimunud sündmus, 
mis tekitab kindlustatud isikule tervisekahjustuse või põhjustab 
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 kindlustus-
juhtumite 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 asjaõigus 
(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 kui töötaja töö- või teenistussuhtega 
valdkondades lepinguvälise kahju hüvitamine (2.2.1), 
karistusõigus (2.2.2), kindlustusõigus (2.2.3), võlaõi-
gus (2.2.4) ja 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) ja 
asjaõigus (2.2.6).

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 määramise
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 on kindlustusand-
jal kindlustushüvitise tagasinõudeõigus juhul, 
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 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.

2.2.4. lepingulise kahju hüvitamine (võlaõigus) – kind-
lustatud isiku õiguslike huvide kaitsmine lepingute-
ga seotud vaidlustes kus põhinõue on vähemalt 60 
(kuuskümmend) eurot. Omavastustuse periood on 
kolm (3) kuud.

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 veebinõustamine – kindlustusandja vastus antak-
se ainult kindlustatud isiku poolt küsimuses edasta-
tud informatsiooni põhjal. Kindlustusandja ei ole ko-
hustatud küsima kindlustatud isikult lisainformatsiooni 
ega kontrollima temalt saadud informatsiooni õigsust 
ega vastuta kindlustatud isikult saadud informatsioo-
ni õigsuse eest. Vastuse koostamisel kindlustusandja 
ei analüüsi dokumente, vaid annab esmase vastuse 
konkreetselt püstitatud küsimusele. Kindlustatud isiku 
poolt veebi teel esitatav küsimus peab olema sõnasta-
tud võimalikult selgelt ja andma täpse informatsiooni 
asjaolude kohta, mis omavad küsimusele vastamisel 
tähtsust. Veebi teel küsimuse esitamiseks peab kind-
lustatud isik teadma kindlustuslepingu/poliisi numbrit. 
Kindlustatud isikutel on õigus saada ühe kindlustus-
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lepingu raames ühe kindlustusperioodi jooksul kok-
ku viis (5) veebinõustamist. Sama küsimuse hilisem 
täiendamine või küsimuse andmete muutmine kind-
lustatud isiku poolt loetakse uueks küsimuseks. Ar-
vestust nõustamiskordade üle peab kindlustusandja.

3. Erisätted

3.1 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 kirjali-
ku üürilepingu alusel ning seda kinnisasja ei ole välja üüritud 
kolmandatele isikutele.

3.2 Kindlustusvõtjal on soovi korral võimalus paketi STANDARD 
raames eraldi lisatasu eest kindlustada rohkem kui ühte väl-
ja üürimata kinnisasja ning ühte välja üüritud korteriomandit 
või ühepereelamut, mille aastane üürisumma ei ületa 12000 
eurot.

3.3 Kinnisasja puudutavates vaidlustes on kindlustatud isikutel õi-
gus taotleda kindlustusandjalt teenuse osutamist ja õigusabi-
kulude hüvitamist ainult kindlustatud esemega (kinnisasjaga) 
toimunud 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 kahjujuhtum toimus kindlustatud isiku poolt sõidu-

kit juhtides;
4.1.2 kui kindlustatud isiku nõue vastaspoolele puudutab 

kindlustatud isikule kuuluvat või tema valduses ole-
vat sõidukit;

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

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

4.1.5 kui on tegemist kinnisasja või vallasasja kaasomani-
ke vaheliste juhtumitega, samuti korteri- või elamu-
ühistu vastu ühistu liikmena esitatavad nõuded;

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

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

4.1.8 kui on tegemist ehituseesmärkidel või üürimiseks/ren-
timiseks soetatud kinnisasja või uue ehitise ostumüü-
gilepingust (k.a. broneerimislepingust, eellepingust 
jms ) ning laenu- ja tagatislepingutest tulenevate juh-
tumitega;

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

4.1.10 kui tegemist on kaas- ja/või ühisomanike vahel tekki-
vate vaidlustega, mis puudutavad kinnisasjade valit-
semist ning omanike omavahelisi õigusi ja kohustusi;

4.1.11 kui tegemist on kindlustatud isiku ettevõtlusega/ma-
jandustegevusega seotud vaidlustega.
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