SALVA KINDLUSTUSE AS CPM-09
Kehtivad alates 01.03.2009
Kinnitatud Salva Kindlustuse AS juhatuse otsusega nr 090220

ETTEVÕTJA SEADMETE JA MASINATE KINDLUSTUSE TINGIMUSED
Käesolevaid Salva Kindlustuse AS ettevõtja seadmete ja
masinate kindlustuse tingimusi kohaldatakse koos Salva
Kindlustuse AS kindlustuse üldtingimustega KÜ-03.

korrosioon, kavitatsioon, katlakivi ) ja riknemine
mittekasutamise või normaalse ilmastikutingimuse
tagajärjel;

KINDLUSTUSLEPINGU SÕLMIMINE JA LEPINGU
TÜÜPTINGIMUSED
1.

2.

Kindlustusvõtja poolt edastatud kindlustuslepingu
sõlmimise soovi korral väljastab Kindlustusandja saadud
andmete alusel Kindlustusvõtjale kindlustuspoliisi. Kui
väljastatud kindlustuspoliisile märgitud andmed on tõesed
ja vastavad Kindlustusvõtja kindlustushuvile, siis tasudes
tähtaegselt kindlustusmakse, loetakse kindlustusleping
sõlmituks. Kindlustuskaitse kehtib kindlustuspoliisil
märgitud tingimustel alates kindlustusperioodi algusest ka
juhul, kui kindlustusmakse ei ole hilisema maksetähtaja
tõttu veel tasutud.

5.7

kindlustusobjekti testimine, otstarbeväline kasutamine või
lubamatu muudatus;

5.8

alkoholi, narkootilise, toksilise või muu psühhotroopse aine
mõju all olev Kindlustusvõtja või isik, kelle eest
Kindlustusvõtja vastutab.

6.

Juhul kui punktides 5.2 kuni 5.5 kirjeldatud juhtumi
tagajärjel kannatanud masina osa põhjustab kahju
kindlustusobjekti teistele sõltumatutele osadele, kuulub
selliselt järgnenud kahju hüvitamisele.
Teisteks sõltumatuteks osadeks on kindlustusobjekti need
osad, mille väljavahetamist või parandamist saab teostada
sõltumatult kahju põhjustanud masina osast.
Näide 1: Käigukastis puruneb hammasratas, mille tagajärjel
puruneb käigukasti võll, siis võlli loetakse samaks osaks
hammasrattaga ja järgnenud võlli purunemise kahju ei ole
kindlustatud. Kui käigukasti hammasratta purunemise tagajärjel
puruneb ka käigukastiväline veovõll või sild, siis seda loetakse
sõltumatuks osaks ja kahju veovõllile või sillale kuulub
hüvitamisele.

Kui Kindlustusvõtja ei tasu kindlustusmakset või
kindlustusmakse esimest osamakset, siis loetakse, et
Kindlustusvõtja ei soovinud kindlustuslepingut nimetatud
tingimustel sõlmida ning kindlustusleping ei jõustunud.
Jõustumata kindlustuslepingu alusel kindlustuskaitset ei
teki.

Näide 2: Tõsteseade puruneb töö käigus ja kukub vastu masina
kabiini.Sellisel juhul kabiinile tekkinud kahju kuulub hüvitamisele,
aga tõsteseadet ennast ei hüvitata, sest kahju ei põhjustanud väline
tegur.

KINDLUSTUSOBJEKT
3.

Kindlustusobjektiks on poliisil või selle osadel nimetatud
eelnevalt töökorda seadistatud masin või seade (edaspidi
masin) sõltumata sellest, kas see:

3.1

on sisse lülitatud või mitte;

7.

3.2

on demonteeritud puhastamise, tehnilise hoolduse või
ümberpaigutamise eesmärgil;

Kindlustusväärtus käesolevate tingimuste tähenduses on
kindlustusobjekti harilik hind.

8.

3.3

vahetab asukohta kindlustuskoha piires tööülesannete
täitmiseks või ümberkorralduste tõttu.

Uue masina kindlustusväärtus võrdub tema
esmamüügihinnaga ja püsib muutumatuna ühe aasta
jooksul alates soetamisest juhul, kui uus masin on
kindlustatud 30 kalendripäeva jooksul pärast selle
esmakordset registreerimist või kasutuselevõtmist.

KINDLUSTUSJUHTUM

9.

4.

Kindlustusjuhtumiks on kindlustusobjekti ettenägematu ja
ootamatu kahjustumine, hävimine või kadumine
kindlustuskaitse kehtimise ajal mistahes kindlustusriski
realiseerumisel, mida ei ole eraldi välistatud.

Kindlustussumma on rahasumma, mis on Kindlustusandja
poolseks maksimaalseks väljamaksesummaks.

10.

Kindlustussumma ei vähene väljamakstud
kindlustushüvitise võrra kindlustusperioodi jooksul (v.a
täishäving). Kindlustusobjekt loetakse täishävinenuks, kui
selle taastamisremont pole tehniliselt või majanduslikult
põhjendatud.

11.

Omavastutus on kindlustuslepinguga määratud
rahasumma või muu kindlustuslepinguga määratud
väärtus (protsent kahjust, periood vms), mille võrra
vähendatakse Kindlustusandja täitmise kohustust.

12.

Juhul kui kindlustusjuhtumi korral kahjustuvad sama
kindlustuslepinguga kindlustatud erineva omavastutusega
kindlustusobjektid, arvestatakse ainult üht, kõrgemat
omavastutust.

KINDLUSTUSVÄÄRTUS JA KINDLUSTUSSUMMA

VÄLISTATUD KINDLUSTUSRISKID
5.

Kindlustusjuhtumiks ei ole kahjustumine, hävimine või
kadumine, mille on põhjustanud:

5.1

kahjustus, mis eksisteeris enne käesoleva kindlustuslepingu
kehtivuse algust- sõltumata sellest, kas Kindlustusvõtja või
masina õiguspärane kasutaja teadis seda või mitte;

5.2

elektrisüsteemi rike, v.a juhul kui elektrisüsteemi rike on
tekkinud välgu otsetabamusest kindlustusobjektile;

5.3

OMAVASTUTUS

tavapärase ekspluatatsiooni tingimustes ilma välisteguri
(näiteks liiklusavarii, eseme kukkumine, uppumine,
tulekahju, vandalism) mõjuta põhjustatud purunemine või
väsimuspurunemine
Näide 1: Töömasinal puruneb töö käigus käigukast - selline kahju ei
ole kindlustatud. Kui aga käigukast puruneb seepärast, et masin
paiskus ümber või sõitis vastu kivi, siis sellise välisteguri mõjul
tekkinud käigukasti purunemine on kindlustatud.
Näide 2: Tõstetöödel kukub tõstetav ese vastu tõstukit ja purustab
selle - selline kahju on kindlustatud. Kui aga tõstuk puruneb
seetõttu, et tõstuki tõsteseade materjal on amortiseerunud , siis
sellise materjali väsimuse poolt põhjustatud purunemine ei ole
kindlustatud.

5.4

jahutus- või mõne muu seadme toimimiseks vajaliku
vedeliku külmumine;

5.5

määrdeaine või jahutusvedeliku vähesus või puudumine;

5.6

pidevalt mõjuv ekspluatatsioonifaktor (näiteks kulumine,

OHUTUSNÕUDED
Tulekahju ja purunemine
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13.

Kindlustusobjekti tuleb käsitseda ja hooldada vastavalt
tootjatehase nõuetele.

14.

Kindlustusobjekti tuleb kasutatada vastavalt
ekspluatatsiooninõuetele ja/või ei tohi üle koormata.

15.

Kindlustusobjektile tohib teha ainult tootjatehase poolt
aktsepteeritud ümberehitustöid.

16.

Kindlustusobjekti hoiukoht peab vastama Eesti Vabariigis
kehtivatele tuleohutuse nõuetele.

17.

Kindlustusobjekti hoiukohas tehtavad toimingud (näiteks
remontimine, värvimine, tankimine) tuleb teostada
vastavaid ohutusnõudeid täites.

18.

Kindlustusobjekt peab asuma väljaspool tööaega valve all.

24 nimetatud kohustuste rikkumisel ei olnud mõju
kindlustusjuhtumi toimumisele ega Kindlustusandja täitmise
kohustusele.

Murdvargus

28.

Kindlustusandjal on õigus kindlustushüvitist vähendada või
keelduda kahju hüvitamisest, kui Kindlustusvõtja rikub
punktides 21 kuni 22 nimetatud kohustusi tahtlikult või
raske hooletuse tõttu ja asja ülevaatus ei ole enam võimalik
või ei võimalda fikseerida kahjujuhtumi tagajärgi ning ilma
selleta ei saa tuvastada toimunud kahjujuhtumi asjaolusid
või kahju suurust.

29.

Kui lepingus fikseeritud kindlustussumma on üle 20% võrra
väiksem, kui kindlustusväärtus kindlustusjuhtumi toimumise
ajal (alakindlustus), vastutab Kindlustusandja kahju eest
võrdeliselt kindlustussumma suhtega kindlustusväärtusesse
kindlustusjuhtumi toimumise ajal.

30.

Kindlustushüvitisest arvestatakse maha lepingu järgi
tasumisele kuuluvad, kuid laekumata kindlustusmakse
osamaksed.

31.

Kindlustusobjekti täieliku hävimise korral hüvitab
Kindlustusandja vara kindlustusjuhtumi eelse hariliku hinna
e turuväärtuse, tavapärased transpordi- ja montaažikulud,
tolli- ja muud maksud, kuid mitte rohkem kui
kindlustussumma.

Valveks loetakse:
18.1 kindlustusobjekti paiknemist töövälisel ajal mehitatud ja/või
elektroonilise valvega territooriumil (sh ka taluhoov) või
lukustatud hoones (garaažis)
või
18.2 suulist kokkulepet Kindlustusvõtja töötaja ja muu füüsilise
isiku vahel kindlustusobjekti(de) hoidmiseks ja valvamiseks
viimasele kuuluval territooriumil tema alalise elukoha
vahetus läheduses. Isik, kelle territooriumil kindlustusobjekti
hoitakse, peab viibima nimetatud hoiuperioodil oma
elukohas
või
18.3 Kindlustusvõtja töötaja või kindlustusobjekti kasutaja
viibimist kindlustusobjekti vahetus läheduses, st töötaja
peab suutma fikseerida kindlustusobjektiga toimuvat ning
ohu korral olema võimeline sekkuma.
19.

Hoiuruumi uksed, aknad, ja seifid peavad väljaspool
tööaega olema lukustatud.

32.

20.

Juhul kui hoiuruumides on tehnilised valvesüsteemid,
peavad need olema paigaldatud vastava ettevalmistuse
saanud spetsialisti poolt ja olema hooldatud ning sisse
lülitatud.

Kindlustusobjekti osalise kahjustumise korral ei arvesta
Kindlustusandja kulumit varuosadelt, mida ei ole võimalik
soetada samas kulumisastmes, millises oli asendatav
varuosa vahetult enne kindlustusjuhtumi toimumist.

33.

Kindlustusandja hüvitab lisaks otsesele varalisele kahjule:

33.1 põhjendatud kulutused, mida tehakse kindlustusjuhtumi
saabumisel kahju vältimiseks või vähendamiseks ka siis, kui
need osutuvad tagajärjetuks (v.a riigi ja omavalitsuste poolt
hüvitamisele kuuluvad päästetööde kulutused);

TEGUTSEMINE KAHJUJUHTUMI TOIMUMISEL
21.

22.

23.

24.

Kindlustusvõtja või isik, kelle eest Kindlustusvõtja vastutab,
peab kahju toimumisest, selle iseloomust ja suurusest
Kindlustusandjat informeerima kirjalikult või kirjalikku
taasesitamist võimaldavas vormis hiljemalt kahe tööpäeva
jooksul alates kahjujuhtumist teadasaamisest.

33.2 kindlustusjuhtumi järgsed päästmiskulutused, tavapärased
transpordi- ja montaažikulud, tolli- ja muud maksud.
KINDLUSTUSANDJA EI HÜVITA:

Kindlustusvõtja on kohustatud säilitama kahjustatud
kindlustusobjekti või sündmuskoha võimalikult
kahjujuhtumi järgses seisundis ning esitama
Kindlustusandjale ülevaatuseks. Asja ei pea säilitama
kindlustusjuhtumi järgses seisundis pärast seda, kui
Kindlustusandja esindaja on selle üle vaadanud ega kauem
kui seitse päeva kahjujuhtumist teatamisest. Juhul kui
Kindlustusandja on kirjalikult palunud kahjujuhtumis
kahjustatud asja kauem säilitada, tuleb seda säilitada.

34.

tehnilise hooldusega seotud kulutusi ning tehnilise
hoolduse käigus asendatud kindlustusobjekti osi;

35.

kahju, mille eest vastutab kindlustusobjekti tootja või
hankija;

36.

Tulekahju korral tuleb juhtunust viivitamatult teatada
päästeametile. Tulekahju kustutamise järel tuleb
organiseerida kindlustuskoha valve üheks ööpäevaks
võimaliku uuestisüttimise avastamiseks ja sellest
teatamiseks päästeametile.

kaudseid kulutusi ja kahju, näiteks kolmandate isikute
nõuded Kindlustusvõtja vastu, saamatajäänud tulu, trahv
(sh leppetrahv, viivis, pädeva asutuse poolt määratud trahv),
taastamistööde ja/või kahju piiramiseks vajalike tööde
viivitamisest tingitud täiendav kahju;

37.

Murdvarguse, röövimise või vandalismi korral tuleb
juhtunust viivitamatult teatada politseile, organiseerida
objektil valve kuni Kindlustusandja esindaja saabumiseni.

kulutusi ehitus- või remonttöödele, mis ei ole otseselt
põhjustatud kindlustusjuhtumist, näiteks kindlustusobjekti
muude kulunud või amortiseerunud osade remontimiseks
või vahetamiseks tehtud kulutused;

38.

kulutusi, mis tekivad tavapärasest kallima töö kasutamisest
kindlustusobjekti remontimisel, näiteks kõrgemalt
tasustatav ületunnitöö remondi kiireks valmimiseks;

39.

kulutusi, mis tekivad tavapärasest kallima transporditeenuse
kasutamisest, näiteks lennutransport või kiirkullerid.

40.

Kahju hüvitamise või sellest keeldumise otsus tuleb teha
kohe, kui selleks on vajalik teave, kuid mitte hiljem kui 30
päeva jooksul, arvates vajaliku teabe saamise päevast.

41.

Kui juhtumi kohta toimub tsiviilkohtu-, kriminaal- või
väärteomenetlus või kindlustuse vaidluskomisjoni menetlus
ja sellel on otsuse tegemisel oluline tähtsus, pikeneb punktis
40 sätestatud tähtaeg nimetatud menetluse aja võrra.
Samuti pikeneb tähtaeg, kui hüvitamise otsustamine või
hüvitamine viibib hüvitise taotlejast ja/või soodustatud
isikust sõltuva asjaolu tõttu.

42.

Kui kahju suurust ei ole punktis 40 nimetatud aja jooksul
võimalik selgitada, tehakse hüvitamise otsus osa kohta,
mille suurus on teada.

HÜVITAMISE ALUSED
25. Kindlustushüvitis on rahasumma või mitterahaline hüvitis
(näiteks asendamine, taastamine), millega hüvitatakse
lepingus määratud tingimustel kindlustusjuhtumi tagajärjel
tekkinud otsene varaline kahju.
26.

27.

HÜVITAMISE TÄHTAEG

Kindlustusandja ei ole kohustatud hüvitama
Kindlustusvõtjale rohkem kui on kahju tegelik suurus, isegi
kui kindlustussumma on kindlustusjuhtumi toimumise ajal
kindlustusväärtusest suurem.
Kindlustusandjal on õigus kindlustushüvitist vähendada või
keelduda kahju hüvitamisest kui Kindlustusvõtja rikub
ohutusnõuete punkte 13 kuni 20 või rikub punktides 23
kuni 24 nimetatud kohustusi, mida ta pidi täitma
Kindlustusandja suhtes eesmärgiga vähendada
kindlustusriski või vältida selle suurenemist.
Kindlustusandjal ei ole õigust kindlustushüvitist vähendada
või kahju hüvitamisest keelduda kindlustusjuhtumi
toimumise korral, kui ohutusnõuete või punktides 23 kuni
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