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Keegi meist ei taha, et õnnetus juhtuks. Siiski võib Teie tegevuse tõttu tekkida teisele 
inimesele kahju. Näiteks Teie krundil kasvav puu kukub naabermajale või Teie laps kriibib 
rattaga võõra auto, Teie korteris lõhkeb toru ja naabri köögimööbel saab veekahju. 
Kui näiteks midagi sellist peaks juhtuma, aitab Ifi vastutuskindlustuse leping Teil kahju 
hüvitada. 

Teie ees on Ifi eraisiku vastutuskindlustuse tingimused, mis on  kindlustuslepingu oluline 
osa. Seega võtke endale aega ja palun lugege need läbi. Kui Teil tekib küsimusi, küsige 
kindlasti!
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Tingimuste kasutamine

1. „Eraisiku vastutuskindlustuse tingimusi“’ 
kasutatakse koos If P&C Insurance AS-i 
(edaspidi If) “Kindlustuse üldtingimustega”. 
See tähendab, et käesolevates kindlustus-
tingimustes toodud õigused ja kohustused 
kehtivad koos “Kindlustuse üldtingimuste” 
õiguste ja kohustustega, teineteist välistamata.

Kindlustusjuhtum

2. Kindlustusjuhtum on kindlustusperioodil 
toimunud ootamatu ja äkiline õnnetusjuh-
tum, mille tõttu tekkis kannatanule asjakahju 
ja/või isikukahju, mille eest kindlustatu 
vastutab seaduse alusel (kinnisvara omaniku, 
lemmiklooma omaniku, jalakäija või  
jalgratturi vastutus jms).

3. Kui kahju põhjustas toit või jook, loetakse 
õnnetusjuhtumi toimumise ajaks söömise või 
joomise hetke.

4. If ei maksa hüvitist, kui õnnetusjuhtum 
toimus väljaspool kindlustusperioodi. 

5. Kindlustussumma, omavastutus,  
välistused ja teised kindlustuslepingu  
tingimused määratakse selle kindlustus- 
perioodi järgi, mil toimus kahju  
põhjustanud õnnetusjuhtum.

6. If hüvitab ainult need kindlustusjuhtumist 
tulenevad kahjunõuded, mis esitati Ifile  
1 (ühe) aasta jooksul selle kindlustusperioodi 
lõppemisest, mil toimus kahju põhjustanud 
õnnetusjuhtum.

Kindlustatu 

7. Kindlustatu (kindlustatud isik) on 
inimene, kes on kindlustuslepingus märgitud 
kindlustatuks. Kindlustatuteks on ka 
kindlustatuga alaliselt ühises majapidamises 
elavad inimesed.

KINDLUSTATU SOLIDAARVASTUTUS 

8. Solidaarvastutus tähendab, et kahju eest 
vastutab mitu isikut korraga ja kannatanul 
on õigus otsustada, kellele ta nõude esitab. 
Kindlustatu solidaarvastutuse korral, lähtub    
If kannatanu nõudest, mitte kindlustatu 
vastutuse jagunemisest solidaarselt vastutavate 
isikute vahel. 

KINDLUSTATU KAAS- VÕI ÜHISOMANIKUNA

9. Kui hoone tervikuna on kaas- või ühis-
omandis ja seal elavad inimesed moodustavad 
ühise majapidamise, siis If ei hüvita asjakahju, 
mis tekkis kinnisasjale, mille kaas- või ühis- 
omanik on kindlustatu. Samuti ei hüvitata 
ühises majapidamises elavate inimeste muid 
omavahelisi nõudeid.

Korteriomandi korral ei hüvita If asjakahju, 
mis tekkis hoone nendele osadele, mis on  
kõigi korteriomanike kaasomandis (nt 
trepikojad, katus, kandvad seinad, ühine  
torustik jms).

Kannatanu 

10. Kannatanuks (kahjustatud isikuks) on 
kõik kindlustusjuhtumi tõttu kahju kandnud 
isikud, keda ei loeta kindlustatuks. 
11. Ifil ei ole kohustust hüvitada  
kindlustatute omavahelisi nõudeid.
12. Soodustatud isikut vastutuskindlustuses 
ei määrata.
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Kindlustuse kehtivuspiirkond,  
kindlustuskoht ja kohaldatav õigus 

13. Kindlustus kehtib, kui kindlustusjuhtum 
toimus kindlustuslepingus märgitud  
kindlustuskohas või kehtivuspiirkonnas.  
Kinnisvara omaniku vastutuse kindlustus 
kehtib ainult kindlustuslepingus märgitud 
aadressil asuva kinnisvara suhtes.

14. Kindlustuslepingus määratakse 
kindlustuskoht ja/või üks järgmistest 
kehtivuspiirkondadest: 
14.1. kindlustuslepingus märgitud aadress 
(kindlustuskoht); 
14.2. Eesti; 

14.3. Euroopa Liit, Norra, Island, Šveits ja 
Liechtenstein; 
14.4. kogu maailm, välja arvatud Ameerika 
Ühendriigid ja Kanada.

15. Kindlustus kehtib ainult nende nõuete 
suhtes, mille aluseks on kindlustuskoha või 
kehtivuspiirkonna riigi õigus.

Isikukahju ja asjakahju 

16. Isikukahjuks loetakse üksnes järgmine 
kannatanu tervise kahjustamisest või tema 
surma põhjustamisest tingitud kahju:
16.1. mõistlikud ravikulud; 
16.2. mõistlikud kulutused toimetulekuks  
vajalike abivahendite soetamiseks ja 
kasutamiseks; 
16.3. kannatanu sissetuleku vähenemine 
töövõime kaotuse tõttu; 
16.4. kannatanu matusekulud ning tema 
ülalpeetava elatise vähenemine.  

17. Asjakahjuks loetakse üksnes järgmine asja 
mehaanilisest kahjustumisest (purunemine, 
kokkuvarisemine jms) tingitud kahju:
17.1. mõistlikud parandamiskulud, kui 
see kulu on väiksem kui asja turuväärtuse 
vähenemine; 
17.2. asja turuväärtuse vähenemine;
17.3. mõistlikud kulutused hävinud asja  
asemele samaväärse asja soetamiseks.

Ekspertiisi-, õigusabi- ja kohtukulud

18. If hüvitab nõude tõrjumiseks vajali-
kud ekspertiisi-, õigusabi- ja kohtukulud, 
v.a punktides 20 ja 21 toodud juhul. Kind-
lustusvõtja peab need kulud Ifiga eelnevalt 
kooskõlastama.

19. If hüvitab kooskõlastatud ekspertiisi-, 
õigusabi- ja kohtukulud isegi siis, kui nõue 
osutub alusetuks.

20. Kui kahju hüvitamine on kindlustus- 
lepinguga välistatud, ei hüvita If ka  
ekspertiisi-, õigusabi- ja kohtukulusid. 

Näited. If ei hüvita tahtlikult tekitatud kahju-
ga seotud õigusabikulu. If ei hüvita õigusabi-
kulu, mis on seotud intressiga, leppetrahviga, 
joobeseisundis tekitatud kahjuga jne.

21. If ei hüvita ekspertiisi-, õigusabi- ja  
kohtukulusid, kui isiku- ja asjakahju kokku on 
väiksem kui omavastutus.

22. Kui If  teeb ettepaneku lahendada vaid-
lus kokkuleppega, peab kindlustatu sellele 
vastama 5 tööpäeva jooksul. Kui kindlustatu 
ei vasta Ifi ettepanekule õigeaegselt, ei hüvita 
If ekspertiisi-, õigusabi- ja kohtukulusid, mis 
tekivad pärast vastamise tähtaja möödumist.



 6       Eraisiku vastutuskindlustuse tingimused  TVFI-20131    

Üldised välistused

23. Lisaks üldistele välistustele kasutatakse 
„Kindlustuse üldtingimuste“  välistusi.

TEGEMIST EI OLE KINDLUSTUSJUHTUMIGA

24. If ei maksa hüvitist, kui tegemist ei ole 
kindlustusjuhtumiga, v.a alusetu nõude tõr-
jumine punktides 18-22 toodud tingimustel.

25. If ei hüvita kahju ega kulutusi, mis ei  
vasta hüvitatava kahju või kulutuste 
tunnustele.

TAHTLIKULT TEKITATUD KAHJU

26. If ei hüvita tahtlikult tekitatud kahju. 

TEADAOLEVAD ASJAOLUD

27. If ei hüvita kahju, kui kindlustusvõtja või 
kindlustatu teadis kahju põhjustavast asjaolust 
enne kindlustuslepingu sõlmimist. Välistus 
kehtib isegi juhul, kui kindlustusvõtja oli  
sellest asjaolust Ifile teatanud.

JOOBESEISUND

28. If ei hüvita kahju, mille põhjustas või 
mille tekkimist soodustas kindlustatu või 
kannatanu joove.

KOHUSTUSLIK  VASTUTUSKINDLUSTUS    
(NT LIIKLUSKINDLUSTUS)

29.  If ei hüvita kohustusliku 
vastutuskindlustusega hüvitatavat kahju.

KINDLUSTATU VALDUSES VÕI KASUTUSES OLEVAD 
ASJAD

30. If ei hüvita kahju, mis on tingitud kind-
lustatu valduses või kasutuses (üüri-, liisingu- 
või järelmaksulepingu alusel kasutatavad 
asjad, laenatud arvuti jms) olevate vallas- ja 
kinnisasjade kahjustumisest või kaotamisest. 

MITTEVARALINE KAHJU

31. If ei hüvita mittevaralist (moraalset) 
kahju. 

SAAMATA JÄÄNUD TULU

32. If ei hüvita saamata jäänud tulu, v.a 
saamata jäänud tulu, mis on isikukahju. 

SANKTSIOONID 

33. If ei hüvita kindlustatule määratud 
karistust ega avalik-õiguslikku sunnivahendit 
(sunniraha, asendustäitmine).

AEGUNUD NÕUDED

34. If ei hüvita nõuet, mis on aegunud.

KESKKONNAKAHJUD

35. If ei hüvita keskkonnale tekkinud kahju. 

TULE- JA PLAHVATUSOHTLIKUD AINED 

36. If ei hüvita kahju, mis on tingitud kõrge 
tuleohtlikkusega või plahvatusohtlike ainete 
käitlemise nõuete eiramisest. 
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KINDLUSTUSEGA MITTEHÕLMATUD 
TEGEVUSED

37. If ei hüvita kahju, mis on seotud  
kindlustatu alltoodud tegevusega:
37.1. majandus- või kutsetegevusega (sh 
loomakasvatus);  

37.2. töö- või teenistusülesannete  
täitmisega; juriidilise isiku juhtimisorgani 
liikmeks olemisega;
37.3. tasulise teenuse osutamisega  
(sh vallas- või kinnisasja üürileandmine); 

37.4. spordivõistluste või elukutselise 
sporditegevusega;
37.5. vee- või õhusõiduki, mootoriga  
maismaasõiduki (sh auto- ja motosport),  
rööbassõiduki valdamisega ja kasutamisega;

37.6. ehitamise või remondiga, kui selleks 
on vaja ehitusluba või kohaliku omavalitsuse 
kirjalikku nõusolekut;
37.7. relva kasutamisega. 

Kohustus teavitada Ifi  
kahjujuhtumi korral

38. Kindlustusvõtja peab Ifile teatama nõude 
esitamisest ja asjaoludest, mis võivad viia 
nõude esitamiseni (rikkumine, kahju  
tekkimine, kohtu- või kohtuvälise menetluse 
algatamine jms). Teade tuleb edastada ühe 
nädala jooksul arvates ajast, mil kindlustus-
võtja sai sellest asjaolust teada. 

Hüvitise määramine 

39. Hüvitise määramisel lahutatakse kind-
lustustingimuste alusel arvutatud kahjusum-
mast omavastutus, v.a ekspertiisi-, õigusabi- ja 
kohtukulude korral, kus omavastutust ei ole.

40. Kui mitu kindlustusjuhtumit on tingitud 
ühest ja samast sündmusest, rakendatakse 
nende suhtes ühte omavastustust.

KAHJUSUMMA ARVUTAMINE

41. Kahjusumma koosneb:
41.1. kindlustusjuhtumist tingitud nõuete 
maksmiseks vajalikust rahasummast;
41.2. Ifiga eelnevalt kooskõlastatud  
ekspertiisi-, õigusabi- ja kohtukuludest.

KINDLUSTUSSUMMA RAKENDAMINE

42. Maksimaalne hüvitis kõigi kindlustus-
perioodil toimunud kindlustusjuhtumite 
eest kokku on kindlustussumma, millest on 
lahutatud iga kindlustusjuhtumi omavastutus.

Hüvitise maksmine 

43. If maksab hüvitise kahe nädala jooksul 
arvates ajast, mil Ifile esitati järgmised 
tõendid: 
43.1. kannatanu nõue täideti Ifi nõusolekul 
või 
43.2. kannatanu nõue tuvastati kohtu- 
otsusega või

43.3. kindlustatu tunnustas nõuet Ifi  
nõusolekul või 
43.4. kindlustatu sõlmis Ifi nõusolekul 
kompromissilepingu.

44. Perioodiliste maksetena hüvitamisel, 
tasub kindlustatu omavastutuse ulatuses  
esimesed osamaksed ja seejärel jätkab If  
osamaksete tasumist. 



Kindlustustelefon 777 1211 
www.if.ee




