Äritegevuse katkemise kindlustus
Kindlustustoote teabedokument
Compensa Vienna Insurance Group, ADB Eesti filiaal
Teabedokumendis on üldine ülevaade kindlustusteenuse kohta. Teabedokument ei kajasta sõlmitava lepingu eripärasid. Terviklik teave sõlmitava
kindlustuslepingu kohta on teistes dokumentides, näiteks pakkumuses, kindlustustingimustes ja poliisil.

Mis liiki kindlustusega on tegemist?
Äritegevuse katkemise kindlustuse puhul hüvitatakse varakindlustusjuhtumi tagajärjel tekkinud majandustegevuse katkemisest tingitud kahjud.
Hüvitatavateks kuludeks on äritegevuse katkemise kahju ja/või äritegevuse katkemise tagajärjel tekkinud kahju piiramiseks tehtavad lisakulud.

Mida kindlustatakse?

Mida ei kindlustata?

Lähtuvalt lepingu sõlmimisel kokku lepitud
kindlustusvõimalusest on kindlustatud:



tooraine, pooltoodete, abivahendite ja kauba hankimise
kulu;

✓

ärikasum, mis jääb kindlustusjuhtumi tõttu
saamata;



toodete müügi või teenuste osutamisega kaasnevad
transpordikulud;

✓

püsikulud, mis jäävad peale kindlustusjuhtumit
muutumatuks (näiteks palgakulu, hoone rent);



käibel põhinevad maksud;



finantstulu ja muu erakorraline tulu;

✓

muu tulu ja kulu, mille suhtes on
kindlustuslepingus eraldi kokku lepitud;



tulu ja kulu, mis ei ole otseselt seotud kindlustatud
äritegevusega;

✓

tekkinud kahju piiramiseks tehtud lisakulud.



trahvid ja nõuded, mis tulenevad kindlustusvõtja
kohustuste
mittetäitmisest
või
ebapiisavast
täitmisest.

✓

Äritegevuse katkemise kindlustuse sõlmimise eelduseks
on ettevõtte varakindlustuslepingu sõlmimine sama
kindlustusandja juures.

✓

Kindlustusjuhtum on ettevõtte varakindlustusjuhtumi
tagajärjel kindlustuslepingus märgitud äritegevuse
katkemine.

✓

Kindlustussumma on määratud perioodi kasumi ja
püsikulude summana.

✓

Omavastutus on kindlustuslepingus määratud osa
kahjust iga kindlustusjuhtumi korral, mille kannab
kindlustusvõtja. Omavastutuse võib kokku leppida
ajalise perioodina või rahasummana, samuti nende
kombinatsioonina.

Kas kindlustuskaitsel on piiranguid?
!

Kahju ei hüvitata kindlustuslepingus või -tingimustes
sätestatud välistuste korral. Nendeks on näiteks:
!
riigiasutuse või kohaliku omavalitsuse otsusest,
tegevusest või ettenägematust viivitusest
tekkinud kahju;

!

kindlustusvõtja tegevuse või tegevusetuse tõttu
äritegevuse taastumise pikenemine ja sellega
kaasnenud kahju suurenemine;

!

sularaha, väärtpaberi, dokumendi või muu
andmekandja kadumisest või kahjustumisest
tekkinud kahju;

!

lepingupartneri
lepinguliste
täitmatajätmisest tulenev kahju;

!

nakkushaiguse puhangu või epideemia tagajärjel
tekkinud otsesed ja kaudsed kahjud (näiteks leviku
tõkestamiseks kasutusele võetud meetmed);

!

muud kindlustuslepingus
sätestatud välistused.

või

kohustuste

-tingimustes

!

Hüvitis on piiratud hüvitusperioodiga ehk maksimaalse
ajavahemikuga, mille eest hüvitist makstakse.

!

Hüvitis on piiratud kindlustussummaga, mille
kindlustusvõtja määrab vastavalt kindlustusväärtusele.

Kus ma olen kindlustatud?
✓

Kindlustus kehtib kindlustuslepingus märgitud kindlustuskohas.

Millised on minu kohustused?
Teie põhikohustus on tasuda kindlustusmakseid.
Kindlustusandjat tuleb teavitada riskiasjaoludest ja nende muutumisest.
Täita tuleb ettevõtte varakindlustuslepingus märgitud ohutusnõudeid.
Järgida tuleb Eestis kehtivaid seadusakte.
Kindlustuslepingust tulenevaid kohustusi tuleb selgitada kindlustusvõtjaga võrdsustatud isikutele.
Kindlustusandjat tuleb kahjujuhtumitest viivitamata teavitada ja järgida kindlustusandja edasisi juhiseid.

Millal ja kuidas ma maksan?
Kindlustusmakse suurus ja tasumise tähtaeg on poliisil. Tavaliselt tasutakse makse pangaülekandega arve alusel. Kui leping loetakse
sõlmituks makse tasumisest, siis pakkumuses on märgitud aeg, mille jooksul tuleb makse tasuda.

Millal kindlustuskaitse algab ja lõpeb?
Kindlustuskaitse algab kindlustusperioodi alguskuupäeval. Kindlustuskaitse lõpeb kindlustusperioodi möödumisel. Kindlustuskaitse võib
lõppeda enne poliisil märgitud kindlustusperioodi lõppu. Näiteks võib kindlustusandja lepingu lõpetada, kui kindlustusmakse on tasumata.

Kuidas saan lepingu lõpetada?
Lepingu lõpetamiseks tuleb esitada sooviavaldus kindlustusandjale. Tavaliselt saab lepingu ennetähtaegselt lõpetada vaid kindlustusvõtja
ja kindlustusandja kokkuleppel.

