Kindlustusseltside välistused ja piirangud

KINDLUSTUSSELTSIDE VÄLISTUSED JA PIIRANGUD

Käesoleva dokumendi koostamisel on kasutatud järgnevaid Vector Kindlustusmaakler`i poolt
vahendatavate kindlustusseltside tingimusi:
1 BTA Kindlustuslepingute Üldtingimused GC 2012......................................................................................2
2 Gjensidige Kindlustuse üldtingimused Ü101-2018.......................................................................................3
3 PZU Kindlustuslepingute üldtingimused U100/2017....................................................................................5

Täpsema ülevaate tingimustest on võimalik saada ülal mainitud dokumentide kaudu, mis on lahutamatuks
osaks kindlustuslepingule ning on kättesaadavad ka Vector Kindlustusmaakleri veebilehel www.autopoliis.ee
ja kindlustusseltside kodulehtedel.
Käesolev dokument ei kajasta detailselt kõiki tingimusi, sh konkreetse kindlustusjuhtumi- või poliisiga
seotud välistusi ja piiranguid.
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BTA Kindlustus
1 BTA Kindlustuslepingute Üldtingimused GC 2012
2. Üldised välistused
Kindlustusjuhtumiks ei ole ning hüvitamisele ei kuulu kahju, mis on otseselt või kaudselt tekkinud järgmistel
asjaoludel:
2.1. trahvid, leppetrahvid, viivised, intressid ja muud lepingulised või seaduslikud sanktsioonid;
2.2. kaudne kahju;
2.3. keskkonnakahju;
2.4. kahju, mille põhjuseks on kindlustatud esemel toimuv BTAga kooskõlastamata majandustegevus;
2.5. kindlustusvõtja või kindlustatud isiku kulutused ükskõik missugustele ekspertiisidele või
kontrollimistele;
2.6. sundvõõrandamine või õiguspärane lammutamine;
2.7. kahju kindlustatud asja kahjustamisest, hävimisest või kadumisest, mis on tekkinud enne
kindlustuslepingu sõlmimist või mille toimumisest oli kindlustusvõtja teadlik ennem kindlustuslepingu
sõlmimist;
2.8. kahju, mis on otseselt või kaudselt põhjustatud või tuleneb sõjast, kodusõjast, revolutsioonist,
relvastatud vastuhakust, riigipöördest, erakorralisest seisukorrast, tsiviilrahutustest jt samalaadsetest
sündmustest;
2.9. kahju, mis on otseselt või kaudselt põhjustatud või tuleneb mistahes terrorismiaktist, mis on toime
pandud või on seotud mistahes isiku või organisatsiooniga, kelle tegevus on suunatud jõu ja vägivalla
mistahes riigi või valitsuse vastu, eesmärgiga korraldada riigipööre või seda riiki ja valitsust mõjutada;
samuti isikutest, kes tegutsevad poliitilistel, ideoloogilistel või religioossetel motiividel;
2.10. kahju, mis on seotud tuumareaktoriga, tuumaelektrijaamaga, tuumaenergiaga, tuumaenergial
põhinevate seadmetega, tuumakütusega, tuumajäätmetega;
2.11. kahju, mis on põhjustatud tahtlikult või raskest hooletusest(vajaliku hoole olulisel määral järgimata
jätmine).
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Gjensidige Kindlustus
2 Gjensidige Kindlustuse üldtingimused Ü101-2018
11. Välistused
Gjensidige vabaneb osaliselt või täielikult kindlustuslepingu täitmise kohustusest, kui:
11.1. kahju ei ole tekkinud kindlustusjuhtumi tagajärjel või kahju on juba hüvitatud;
11.2. kindlustusjuhtum ei ole toimunud kindlustuskohas,

kindlustusperioodi jooksul või kui kahju on

tekkinud esemele, millel pole muul põhjusel kindlustuskaitset (sh kindlustussummat või hüvitispiiri ületav
osa kahjust);
11.3. kindlustusvõtja või temaga võrdsustatud isik ei ole täitnud vähemalt ühte kindlustuslepingus nimetatud
kohustust ja kohustuse täitmatajätmise ning kindlustusjuhtumi ja/või selle tagajärjel tekkinud kahju suuruse
vahel esineb põhjuslik seos;
11.4. kindlustusvõtja ei ole tasunud kindlustusmakset kokkulepitud

tähtpäevaks (järgmakse korral

Gjensidige määratud täiendavaks tähtpäevaks) ja kindlustusjuhtum toimub pärast kindlustusmakse tasumise
tähtpäeva möödumist;
11.5. kindlustusjuhtum on toimunud kindlustusvõtja, temaga võrdsustatud isiku või soodustatud isiku raske
hooletuse või tahtluse tõttu;
11.6. kahju, mis on tekkinud kindlustatud eseme kaotamise või kadumise tagajärjel;
11.7. kindlustusjuhtum on põhjustatud kindlustusvõtja või temaga võrdsustatud isiku tegevusest alkoholi-,
narkootilises, toksilises või muus joobeseisundis; 11.8. kahju on tekkinud vääramatu jõu tagajärjel;
11.9. kahju on tekkinud tuumaenergiast, keemilisest või bioloogilisest relvast, elektromagnetilise välja tõttu
või mistahes aine radioaktiivsusest, kiirguslikkusest, toksilisusest või plahvatusohtlikkusest;
11.10. kahju on seotud geneetiliselt muundatud organismidega või nendest saadud toorainega;
11.11. kahju on tekkinud sõjast või sõjasarnasest olukorrast, terrorismist (sh selle vältimiseks rakendatud
piirangutest või abinõudest), rahvarahutustest või ülestõusust;
11.12. kahju on tekkinud epideemiast, looduskatastroofist (sh

maavärin, maalihe, pinnase vajumine),

keskkonnareostusest (sh selle likvideerimisest) või episootiast;
11.13. kahju on tekkinud konfiskeerimisest, sundvõõrandamisest või muust avaliku võimu tegevusest;
11.14. kahju on tekkinud streigist või tööseisakust;
11.15. kahju on tekkinud arheoloogiliste väljakaevamiste tagajärjel või on sellega seotud;
11.16. kahju tuleneb avalik-õiguslikust sanktsioonist (rahaline karistus, rahatrahv, sunniraha, vangistus, arest
vms);
11.17. kahju tuleneb tasu avalikust lubamisest, asja ettenäitamisest, aluseta tehtud kulutusest, käsundita
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asjaajamisest või ühe ja sama kindlustuslepinguga kindlustatud isikute ja nendega võrdsustatud isikute
omavahelistes suhetes tekkinud nõuetest;
11.18. kahju tuleneb kindlustatud isiku lepingulisest vastutusest (sh viivis, leppetrahv, käendus) või lepingus
sätestatud kõrgendatud

vastutusest (nt loobumine vastuväidete esitamisest, lihtsustatud

tõendamine,

aegumistähtaja pikendamine, kahju ulatuse määramine);
11.19. kahjuks on mittevaraline kahju, saamata jäänud tulu või puhtmajanduslik kahju;
11.20. kahjuks on hooldustöödele või –remondile tehtud kulu, mis ei ole

tingitud kindlustusjuhtumi

toimumisest;
11.21. kahju on tekkinud sündmusest või asjaolust, millest kindlustusvõtja või kindlustatud isik oli või oleks
pidanud teadlik olema enne kindlustuslepingu sõlmimist;
11.22. kahju on tekkinud väljapressimise, kelmuse, omastamise või relva kasutamise tagajärjel;
11.23. kindlustusvõtja või temaga võrdsustatud isik on eksitanud või püüdnud eksitada Gjensidiget kahju
toimumise asjaolude ja/ või kahju suuruse osas või püüdnud Gjensidiget muul viisil petta kindlustuslepingu
või selle täitmise asjaolude suhtes.
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PZU Kindlustus

3 PZU Kindlustuslepingute üldtingimused U100/2017
17. Kindlustushüvitise vähendamine ja väljamaksmisest keeldumine
Kindlustusandjal on õigus kindlustushüvitist vähendada või kindlustushüvitise väljamaksmisest keelduda,
kui:
17.1.1. kindlustusvõtja on rikkunud kindlustuslepingus nimetatud kohustust ja sellel rikkumisel on mõju
kahju tekkimisele või kahju suurusele või kindlustusandja täitmiskohustuse ulatusele;
17.1.2. kindlustusvõtja, kindlustatud isik või soodustatud isik põhjustas kindlustusjuhtumi tahtlikult või raske
hooletuse tõttu;
17.1.3. kindlustusvõtja, kindlustatud isik või soodustatud isik põhjustas kindlustusjuhtumi seoses kuriteo
toimepanemise või selle varjamisega või aitas kuriteo toimepanemisele kaasa;
17.1.4. kindlustusvõtja rikkus tahtlikult kindlustuslepingus nimetatud kohustust, mis tuli täita pärast
kindlustusjuhtumi saabumist;
17.1.5. esineb muu kindlustusliigi tingimustes ette nähtud alus kindlustushüvitise vähendamiseks või
väljamaksmisest keeldumiseks;
17.1.6. kindlustusjuhtumi põhjustas tuumarelv, sõda või sõjaline operatsioon, ülestõus, rahvarahutus, streik,
töökatkestus, terrorism, tuumaenergia või radioaktiivsus, vara sundvõõrandamine;
17.1.7. kindlustushüvitise saamiseks õigustatud isik on rahvusvahelise finantssanktsiooni subjekt.
17.2. Kindlustushüvitise väljamaksmisest keeldumisel või kindlustushüvitise vähendamisel, samuti
kindlustushüvitise vähendamise ulatuse määramisel lähtub kindlustusandja muuhulgas rikkumise ulatusest,
rikkumise vabandatavusest või süü määrast süülise vastutuse korral, rikkumise mõjust juhtumi toimumisele,
kahju tekkimisele ja suurusele, samuti juhtumi asjaolude kindlakstegemisele.
17.3.

Kui

kindlustuslepingu

kindlustushüvitise

vähendamise

rikkumine
alus

või

saab

kindlustushüvitise
kindlustusandjale

väljamaksmisest

teatavaks

pärast

keeldumise

või

kindlustushüvitise

väljamaksmist, on kindlustusandjal õigus makstud kindlustushüvitis osaliselt või täielikult tagasi nõuda, kui
kindlustusandja oleks kindlustuslepingu rikkumisest või keeldumise või vähendamise alust teades
kindlustushüvitise väljamaksmisest keeldunud või kindlustushüvitist vähendanud.
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