Poliisi väljastamise kuupäev: 15.01.2019

Vastutuskindlustuse poliis nr 2644754655
Kindlustusvõtja
Nimi: EESTI AUTOSPORDI LIIT

Aadress: Mustamäe tee 4, Tallinn, 10621 Eesti

Reg. kood / isikukood: 80076023

Telefon:

Kontaktisik:

E-post:

Kindlustusandja
Nimi: AB ''Lietuvos draudimas'' Eesti filiaal (edaspidi PZU)*

Aadress: Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn

Reg. kood: 12831829

Telefon / e-post: 622 4599, info@pzu.ee

Kindlustatud isik
EESTI AUTOSPORDI LIIT, reg.kood /isikukood: 80076023
Kindlustatud iskuks loetakse ka ürituse vahetu korraldamisega seotud juriidilised isikud vastavalt lisatud nimekirjale. Juhul, kui nimekirjas
soovitakse muuta kindlustatud isiku nime, siis tuleb sellest kindlustusvõtjale teatada vähemalt 5 päeva enne vastava võistluse toimumist.

Kindlustatud tegevus
Autospordi võistluste ja rallitestide korraldamine ja sellega vahetult seotud tegevus sh raja ettevalmistustööd, liikluse korraldamine,
rajakompleksi, parklate, pealtvaataja alade jms seotud ehitiste, rajatiste ja kinnistute haldamine, toitlustusteenused, turvateenused ja
ürituskorraldus.

Kindlustuskaitse
Kindlustuskaitse hõlmab tegevusvastutust ja tootjavastutust
Tegevusvastutuse kindlustuskaitse hõlmab kindlustusperioodil kindlustatud tegevuse raames toimunud ootamatu ja ettenägematu
õigusrikkumisega seotud kahju hüvitamise kohustuse.
Tootjavastutuse kindlustuskaitse hõlmab kindlustusperioodil kindlustatud tegevuse raames toodetud/müüdud/vahendatud toote puudest
tekkinud kahju, mille tagajärjel on kindlustatud isikul tekkinud kahju hüvitamise kohustus.
Hüvitamisele kuulub ka nõuete menetlemisel kindlustatud isiku õigusabile, ekspertiisile ja kohtupidamisele kulutatud summa ehk
õiguskaitsekulud. Hüvitamisele kuuluvad ainult kindlustusandjaga eelnevalt kooskõlastatud õiguskaitsekulud.

Hüvitispiir
Kõikide nõuete hüvitispiir kokku on 500 000 eurot

Omavastutus
Omavastutus iga kindlustusjuhtumi kohta on 1 000 eurot

Kehtivuspiirkond
Eesti Vabariik

Kindlustusperiood
Kindlustusperiood on alates 01.02.2019 ja lõpeb 31.01.2020.

*PZU on AB ''Lietuvos draudimas'' Eesti filiaali kaubamärk Eestis. AB ''Lietuvos draudimas'' on Leedu kahjukindlustusselts, mis kuulub rahvusvahelisse PZU
kontserni.
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Kindlustusmakse
Kindlustusmakse 10 159.00 eurot kuulub tasumisele 4-s osas.
Tasumise
tähtaeg

Osamakse
suurus

Tasumise
tähtaeg

Osamakse
suurus

Tasumise
tähtaeg

Osamakse
suurus

Tasumise
tähtaeg

Osamakse
suurus

01.02.2019

2 539.75 €

01.05.2019

2 539.75 €

01.08.2019

2 539.75 €

01.11.2019

2 539.75 €

1. Kindlustusmakse suurus ja tasumise tähtaeg on kokku lepitud üheks kindlustusperioodiks.
2. Kindlustuskaitse on kehtiv vaid juhul, kui kindlustusmakse on tähtaegselt tasutud;
3. Kui kindlustusvõtja ei ole 14 päeva jooksul pärast kindlustuslepingu sõlmimist tasunud kindlustusmakset või esimest kindlustusmakset,
võib kindlustusandja kuni makse tasumiseni lepingust taganeda. Eeldatakse, et kindlustusandja on lepingust taganenud, kui ta ei esita
kindlustusmakse sissenõudmiseks hagi kolme kuu jooksul makse sissenõutavaks muutumisest.
4. Kui sissenõutavaks muutunud kindlustusmakse või esimene kindlustusmakse ei ole tasutud kindlustusjuhtumi toimumise ajaks, vabaneb
kindlustusandja oma täitmise kohustusest.
5. Kui kindlustusvõtja ei tasu teist või järgnevat kindlustusmakset tähtaegselt, võib kindlustusandja kirjalikku taasesitamist võimaldavas
vormis määrata kindlustusvõtjale maksmiseks vähemalt kahenädalase tähtaja, ehitise kindlustamise korral vähemalt ühekuulise tähtaja.
6. Kui kindlustusandja on määranud kindlustusmakse tasumiseks täiendava tähtaja ning kindlustusjuhtum toimub pärast selle tähtaja
möödumist, ilma et kindlustusvõtja oleks kindlustusjuhtumi toimumise ajaks kindlustusmakset tasunud, vabaneb kindlustusandja täitmise
kohustusest, välja arvatud juhul, kui kindlustusmakse tasumata jätmine toimus kindlustusvõtjast mittetuleneva asjaolu tõttu.
7. Kui kindlustusandja on määranud tasumiseks punktis 5 nimetatud tähtaja ning kindlustusvõtja ei ole selle tähtaja jooksul kindlustusmakset
tasunud, võib kindlustusandja kindlustuslepingu ette teatamata üles öelda. Kindlustusandja võib punktis 5 nimetatud teates avaldada, et loeb
lepingu tähtaja möödumisel üles öelduks, kui kindlustusvõtja ei ole tähtaja jooksul makseid tasunud.

*PZU on AB ''Lietuvos draudimas'' Eesti filiaali kaubamärk Eestis. AB ''Lietuvos draudimas'' on Leedu kahjukindlustusselts, mis kuulub rahvusvahelisse PZU
kontserni.
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Eritingimused
Kindlustuskaitse laieneb majandustegevuses kasutatud isiku poolt tekitatud kahjude suhtes, kui kahju tekitamine oli seotud kindlustatud
tegevusega ning kindlustatud isikul on tekkinud seadusjärgne vastutus.
Tootjavastutuskindlustuse kaitse laieneb ainult toitlustusteenuse raames pakutud toitude ja jookide suhtes. Kindlustuskaitse ei laiene
nõuetele mis on seotud toote mittesihtotstarbelise kasutamisega või realiseerimisaja ületanud toodete pakkumisega seotud nõuete suhtes.
Alkohoolsete jookide suhtes ei kaeta nõudeid, mis on tingitud alkoholi eeldatava toimest (näit. joove ja joobeseisundist tingitud kahju).
Kindlustuskaitse laieneb kindlustatud isikule hoiule antud või tema valduses oleva üritusel osaleja vara kahjustamisest tekkinud nõuete
suhtes, kuid seda ainult juhul, kui nimetatud kahju on tekitatud kindlustatud isiku poolt kindlustatud tegevusala raames. Hüvitamisele ei kuulu
kahju, mis tuleneb vara kadumisest, vargusest või röövimisest. Samuti ei hüvitata nõudeid, mis on tekkinud võistlusautodele või nende
osadele.
Kindlustuskaitse laieneb ka torustike ja kaablite kahjustamisest tingitud kahjude suhtes ning samuti gaasist ja aurust tingitud kahjude suhtes
eeldusel, et tegu oli ootamatu ja ettenägematu juhtumiga (mitte pikemajalise toimega). Kindlustuskaitse laieneb varjatud kaablitele või
torustikele tekitatud kahju suhtes üksnes juhul, kui enne tööde alustamist oli kindlustatu poolt kaablite või torustike asukoht plaani või projekti
järgi kindlaks tehtud, tööde teostamine kooskõlastatud nimetatud objektide omaniku või valdajaga ning tööde teostamisel on järgitud kõiki
vastavate tööde teostamise kohustuslikke nõudeid ja ettekirjutusi.
Kindlustuskaitse ei laiene hoone, rajatise, seadme või selle osa silmnähtavalt või teadaolevalt kehvast seisundist tekkinud kahjude suhtes
ning hoolsuskohustuse eiramisega seotud kahjude suhtes (näiteks remondivajaduse ignoreerimine või esmaste kahju ärahoidmise meetmete
mitte rakendamine).
Hüvitamisele ei kuulu nõuded, mis on tingitud teenuse osutamata jätmisest (nt lepingutasu, osalemistasu või piletiraha tagastamise nõue),
teenuse tähtaegadest kinnipidamisest, keskkonnakahjust, tervishoiuteenuse osutamisest, raamatupidamisvigadest või on seotud eelarvega.
Samuti ei hüvitata kulusid, mida kindlustatud isikul endal tuleb kanda selleks, et mitte nõuetekohaselt teostatud tööd parandada või ümber
teha.
Kindlustuskaitse ei võistlusel osaleja poolt tahtlikult endale või teisele osalejale tekitatud kahjude suhtes ning kahjude suhtes, mis on tingitud
ürituse olemusest tulenevate vajalike kaitsevahendite (nt kiiver, turvavöö) mittekasutamisest või ohutuseeskirjade teadlikust eiramisest.
Kindlustuskaitse ei laiene nõuete suhtes, mis on seotud isiku kadumisega, röövimisega või mis põhinevad lunarahanõudel.
Kindlustuskaitse ei laiene kahjude suhtes, mis oma olemuselt on ootuspärased ürituse olemust arvestades- näiteks tee või pinnase
kulumine, muru tallamine, müra, tolm ja heitgaasid jms.
Tegemist ei ole kohustusliku kindlustusega ning kindlustuskaitse ei laiene normatiivaktides nõutud kohustusliku kindlustuskaitse suhtes sh
jäätmeseadusest, raudteeseadusest, vedelkütuseseadusest tuleneva vastutuse suhtes.
Käesolev kindlustusleping rakendub ainult nende juhtumite suhtes, mida ei hüvitata kehtiva teise kindlustuse (näiteks liiklus-, sotsiaal- või
ravikindlustus) poliisi kaitse alt või olukorras, kus teise kindlustuse poliisi hüvitislimiit on ammendatud või kui saabub teise kindlustuse poliisi
alt hüvitise väljamaksnud kindlustusseltsi regress.
Käesoleva kindlustuslepingu kindlustuskaitse ei laiene nõude ja/või vastutuse suhtes, mis on seotud piirkonna või maaga, mille suhtes on
kehtestatud finants- ja/või kaubanduspiirang (näit. embargo). Samuti ei laiene kindlustuskaitse isiku suhtes, kes siseriikliku või
rahvusvahelise seaduste, otsuse või kokkuleppe alusel on tunnistatud rahvusvahelise finants- majandus- või muu kaubandussanktsiooni
subjektiks, isegi kui selle isiku suhtes on sõlmitud kindlustusleping. Kindlustusandjal ei ole nimetatud juhtudel hüvitamiskohustust ning
eeltoodud asjaolu esinemise korral jätab kindlustusandja õiguse lõpetada kindlustusleping ennetähtaegselt.
Kindlustuslepingu suhtes rakendatakse Eesti õigust.
Vastutuskindlustus ei kata Euroopa Parlamendi ja Nõukogu (EL) määruses 2016/679 (Isikuandmete kaitse üldmäärus) ja määruse alusel
vastu võetud Eesti Vabariigi siseriiklikes rakendusaktides kehtestatud nõuete järgimata jätmist ning hüvitamisele ei kuulu isikuandmete
töötlemise nõuete rikkumistest põhjustatud kahjud.

Kindlustustingimused ja muud kindlustuslepingu osad
Tegevuse vastutuskindlustuse tingimused T001/2011
Tootja vastutuskindlustuse tingimused T002/2011
Kindlustustellimus ja kindlustatud isikute nimekiri 2019
Kindlustusmakse või esimese osamakse tasumisega loetakse, et kindlustusvõtja on kindlustustingimused kätte saanud, nendega tutvunud ja
nõustunud.

Kindlustusvõtja kohustus teatada kindlustusriski võimalikkuse suurenemisest
Kindlustusvõtja peab kindlustusriski võimalikkuse suurenemisest viivitamatult PZU-le teatama, välja arvatud juhul, kui kindlustusriski
võimalikkuse suurenemise põhjustas üldiselt teadaolev asjaolu, mis ei mõjuta üksnes selle kindlustusvõtja kindlustusriski. Kindlustusvõtja ei
või pärast lepingu sõlmimist ilma PZU nõusolekuta suurendada kindlustusriski võimalikkust ega lubada selle suurendamist isikute poolt, kelle
eest ta vastutab. Kui kindlustusvõtja rikub teatamise kohustust või riskisuurendusest hoidumise kohustust, vabaneb PZU kindlustuslepingu
täitmise kohustusest, kui kindlustusjuhtum toimub pärast ühe kuu möödumist ajast, mil PZU oleks pidanud teate kätte saama, välja arvatud
juhul, kui ta teadis ajal, mil ta oleks pidanud teate kätte saama, kindlustusriski võimalikkuse suurenemisest või pidi seda teadma.

*PZU on AB ''Lietuvos draudimas'' Eesti filiaali kaubamärk Eestis. AB ''Lietuvos draudimas'' on Leedu kahjukindlustusselts, mis kuulub rahvusvahelisse PZU
kontserni.
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Tahteavaldus poliisil toodud andmete õigsuse kohta
Kui kindlustusvõtja tasub jooksva kindlustusperioodi kohta väljastatud poliisi alusel kindlustusmakse, loevad kindlustuslepingu pooled seda
tahteavalduseks poliisil toodud andmete õigsuse kohta. Kui poliis erineb kindlustuspakkumusest, loetakse täpseks ja õigeks poliisil olevad
andmed.

Vastuolud
Kui kindlustuslepingu dokumentides leidub vastuolusid, lähtutakse tõlgendamisel järgmiste dokumentide tähtsuse järjekorrast, kus eelnev
dokument on järgneva ees ülimuslik: eritingimused - poliis - kindlustustingimused.

Teated
Käesolev kindlustusleping on koostatud kindlustusvõtja poolt kindlustusandjale esitatud andmete põhjal. Kui andmed muutuvad, tuleb sellest
PZU-le teatada esimesel võimalusel, kuid vähemalt kolme tööpäeva jooksul. Teade tuleb edastada kirjalikult või kirjalikku taasesitamist
võimaldavas vormis. Kuni teate saamiseni loetakse õigeks viimasel poliisil märgitud andmed.

Ärakirjad
Kindlustusvõtjal on õigus nõuda ärakirja kõikidest enda tahteavaldustest, mis ta on teinud kindlustuslepingu kohta kirjalikku taasesitamist
võimaldavas vormis. Samuti on kindlustusvõtjal õigus nõuda asenduspoliisi väljastamist.

Kindlustuslepingu lõpetamise tingimused
Pooltel on õigus kindlustusleping üles öelda võlaõigusseaduses ja kindlustuslepingu dokumentides sätestatud tingimustel.

Muu
Kindlustuslepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust. Kahjujuhtumi toimumisest tuleb PZU-le viivitamatult teatada kirjalikult või kirjalikku
taasesitamist võimaldavas vormis. PZU võib kindlustusriski asjaolude muutumisel kehtestada täiendavad ohutusnõuded. Kindlustuslepingu
muudatused kehtivad juhul, kui PZU on nende kohta väljastanud uue poliisi. Kindlustusvõtja annab käesolevaga PZU-le nõusoleku
kindlustuslepingu täitmiseks töödelda kindlustusvõtja isikuandmeid.

Kindlustusjärelevalve
Kindlustusvõtjal on õigus esitada kindlustusandja tegevuse kohta kaebusi Finantsinspektsioonile aadressil Sakala 4, 15030 Tallinn.

Kahjujuhtumist teavitamine
Kindlustusjuhtumi toimumisel tuleb sellest PZU-le teatada esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 10 tööpäeva jooksul. Teavitada saab
telefonil 1526 (välismaalt helistades 622 4599) või e-posti aadressiee lahendus@pzu.ee.

Kindlustuslepingu vahendaja
Nimi: ABC Kindlustusmaaklerid OÜ

Kontaktisik:

Lepingu sõlmimisel, muutmisel ja poliisi väljastamisel on lähtutud kindlustusvõtja esindaja esitatud andmetest.

Lugupidamisega

Argo Argel
PZU Kindlustus
Tootejuht
Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn
Klienditeeninduse telefon: 1526
Klienditeeninduse telefon välismaalt helistades: 622 4599
Faks: +372 683 0779
E-post: info@pzu.ee

*PZU on AB ''Lietuvos draudimas'' Eesti filiaali kaubamärk Eestis. AB ''Lietuvos draudimas'' on Leedu kahjukindlustusselts, mis kuulub rahvusvahelisse PZU
kontserni.
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