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Kindlustustoote teabedokumendis on üldine ülevaade kindlustustoote kohta. Teabedokument ei kajasta sõlmitava lepingu eripärasid lähtuvalt kliendi 
valikust. Terviklik teave sõlmitava kindlustuslepingu kohta on teistes dokumentides, nagu pakkumuses, tingimustes, poliisil. 

Mis liiki kindlustusega on tegemist?
Üldvastutuskindlustusega kindlustatakse kindlustatud isiku majandustegevusega seotud õigusvastase kahju tekitamisega kaasnevaid varalisi 
kohustusi. Üldvastutuskindlustuse eesmärgiks on kahju tekitaja ehk kindlustatud isiku vabastamine kahju hüvitamise kohustuse täitmisest.

  Mida kindlustatakse? 
  Kindlustatud on kindlustatud isiku majandustegevusega seotud 

õigusvastase kahju tekitamisega kaasnevad varalised kohus-
tused

  Kindlustusjuhtumiks on kindlustatud isiku poolne õigusvas-
tane kahju tekitamine kolmandale isikule, mille tagajärjel 
kindlustatud isikul on tekkinud seadusjärgne kahju hüvita-
mise kohustus

 Hüvitamisele kuulub:
   kannatanu asja hävinemisest või kahjustumisest tulenev 
asja väärtuse vähenemine

  kannatanu ravikulud, ajutisest töövõimetusest tulenev 
kahju, püsivast töövõimetusest tulenev kahju, matusekulud, 
ülalpidamispension jms

  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 kindlus-
tushüvitiste summa ülempiiriks

  Kus ma olen kindlustatud? 
Kindlustusleping kehtib kindlustuslepingus määratud territooriumil. Üldjuhul on kindlustusterritooriumiks Eesti Vabariik.

  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 kindlustusandjal on oluline äratuntav huvi ja millel
on oluline mõju kindlustusmaksele. Selline on näiteks teave kindlustatud isiku majandustegevuse 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 (oma õigusi  
kitsendavad kohustused, garantiid, leppetrahvid jms

     ühe ja sama kindlustuslepinguga kaetud isikute 
omavahelised nõuded

     kahjudest, mis on tekitatud kindlustatud isiku halduses 
või valduses (renditud, üüritud, liisitud, hoiul, töötlemisel, 
remondis jne) olevale varale, sh dokumentidele või  
andmekandjatele tekitatud kahjudest

     kahjudest, mille on põhjustanud alltöövõtjad, keda  
kindlustatud isik on oma majandustegevuses kasutanud.

     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.
   Kindlustatud isiku poolt toodetud, müüdud või vahendatud 

toote puudusest põhjustatud kahjusid.
   Tahtlikult põhjustatud kahjusid.

  Esitatud loetelu ei ole lõplik.
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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?
• Kindlustuslepingu 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.
• Kui kindlustuslepingus on kokku lepitud makse tasumine osade kaupa, tuleb osamaksed tasuda poliisil näidatud summas ja tähtajaks.
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