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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? 
Liikluskindlustus on kohustuslik vastutuskindlustus. Kindlustatud on sõiduki valdaja vastutus kolmandale isikule sõidukiga tekitatud kahju eest. See 

tähendab, et sõidukiga kahju tekitaja ei pea teistele sõidukiga tekitatud kahju hüvitama oma taskust, vaid seda teeb kindlustusandja. 

 Mida kindlustatakse?  
 

Mida ei kindlustata? 

 Kindlustatud on sõiduki valdaja tsiviilvastutus sõidukiga 

kindlustusjuhtumi läbi tekitatud kahju eest 

 Liikluskindlustuse kindlustusjuhtum on kolmandale 

isikule kahju tekitamine, kui esinevad kõik allnimetatud 

tingimused: 

 kahju on tekitatud sõidukiga, mis peab olema 

kindlustatud 

 kahju on tekkinud sõiduki liikluses osalemise või 

sõiduki liikumise või paiknemise tõttu 

 kahju on tekitatud teel või muul sõidukite 

tavapäraseks liikluseks kasutataval alal 

 Kindlustussumma Eestis toimunud kindlustusjuhtumi 

kohta, olenemata kahjustatud isikute arvust,  on asja 

hävimise või kahjustamise korral 1 200 000 eurot ja 

surma põhjustamise, tervise kahjustamise või 

kehavigastuse tekitamise korral 5 600 000 eurot 

 Liikluskindlustusega ei ole kindlustatud poliisile 

märgitud sõiduk 

 Kindlustusandja hüvitab kannatanule kahju, kuid esitab 

kahju tekitajale tagasinõude näiteks, kui 

 kahju põhjustati tahtlikult 

 kahju tekitaja lahkus pärast kindlustusjuhtumit 

õigusvastaselt ja süüliselt kindlustusjuhtumi 

toimumise kohalt 

 kahju tekitaja juhtis sõidukit joobeseisundis 
  

 Kas kindlustuskaitsel on piiranguid? 

! Tegu ei ole kindlustusjuhtumiga, kui kahju 

põhjustatakse näiteks: 

! sõidukis, sealhulgas õhu- ja veesõidukis, välja 

arvatud liinivedu tegevale parvlaevale peale- või 

mahasõidul 

! paigas, mis on suletud ja eraldatud võistluseks, 

treeninguks või muuks samalaadseks ürituseks 

avalikuks liikluseks suletud lennuvälja territooriumil 

! Samuti ei hüvitata näiteks: 

! kahju, mis tekkis teel olnud kivi või muu eseme 

paiskumisega vastu sõidukit või muud asja 

! raha, väärtpaberite, kunstiväärtuste ja 

väärismetallist esemete, välja arvatud isiklike 

tarbeesemete kahjustamisest või hävimisest 

tulenevat kahju 

! samaväärse asja kasutamise kulu kahjustatud asja 

parandamise või uue hankimise aja jooksul 

! sõiduki valdaja juhitud sõiduki omanikule tekitatud 

asja kahju 

!  kahju, mille puhul ei ole tegu sõiduki kui suurema 

ohu allika tekitatud kahjule iseloomuliku kahjuga 

 

 Kus ma olen kindlustatud? 

 Liikluskindlustuse leping kehtib kõikides Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriikides 

 Kui väljastatud on ka roheline kaart, siis kehtib liikluskindlustus ka rohelisel kaardil märgitud muudes riikides 

 

 Millised on minu kohustused? 

— Enne kindlustuslepingu sõlmimist tuleb esitada kindlustusandja küsitud andmed. Esitatud teave peab olema täielik ja õige. 

Kindlustusandja eeldab, et klient esitab ka ilma kindlustusandja küsimusteta teabe, mille suhtes kindlustusandjal on oluline äratuntav 

huvi ja millel on oluline mõju kindlustusmaksele. Selline on näiteks teave sõiduki tavapärasest erineva kasutusotstarbe kohta (takso, 

lühirendi sõiduk, alarmsõiduk, õppesõiduk, turvafirma sõiduk, võistlusteks kasutatav sõiduk). 



— Kui esitatud andmed muutuvad peale kindlustuslepingu sõlmimist, siis tuleb sellest kindlustusandjat teavitada. 

— Kindlustusvõtja põhikohustus on tasuda kindlustusmakse. 

— Kindlustuslepingu kehtivuse ajal tuleb mõistlikult käituda, et kindlustusjuhtumit ära hoida. 

— Kui kindlustusjuhtum on toimunud, siis tuleb sellest kahju põhjustaja või kahjustatud isiku kindlustusandjat viivitamata teavitada. 

Samuti tuleb teha mõistlikke toiminguid kahju suurenemise vältimiseks.  

— Kahju põhjustaja ja kahjustatud isik peavad säilitama sõiduki või muu kindlustusjuhtumi toimumise tagajärjel kahjustatud asja 

võimalikult kindlustusjuhtumijärgses seisundis ja selle kindlustusandjale ette näitama. 

 

 Millal ja kuidas ma maksan? 

On võimalik, et kindlustusandja väljastab lepingu pakkumuse, kus on märgitud, et leping loetakse sõlmituks, kui kindlustusvõtja on 

pakkumuses näidatud tähtaja jooksul tasunud kindlustusmakse. Sellisel juhul tuleb kindlustusmakse või selle esimene osa tasuda 

pakkumuses näidatud summas ja tähtajaks.  

Kindlustuslepingu saab sõlmida ka nii, et kindlustusvõtja annab kinnituse lepingu sõlmimise kohta oma allkirjaga kindlustuslepingul või 

muul hiljem tuvastataval viisil, näiteks telefonikõne salvestuse, e-kirja koopiaga vms. Sellisel juhul tuleb kindlustusmakse või selle esimene 

osa tasuda kindlustuspoliisil näidatud summas ja tähtajaks. 

Kui kindlustuslepingus on kokku lepitud makse tasumine osade kaupa, siis tuleb kindlustusmakse teine ja järgnevad osad tasuda 

kindlustuspoliisil näidatud summas ja tähtajaks. 

 

 Millal kindlustuskaitse algab ja lõppeb? 

Liikluskindlustuse kindlustuskaitse algab peale kindlustuslepingu sõlmimist. Kui poliisil märgitud kindlustusperioodi algus on lepingu 

sõlmimisest hilisem algab kindlustuskaitse kindlustusperioodi algusest. 

Kindlustuskaitse lõppeb kindlustusperioodi lõpu saabumisel. Kindlustuskaitse võib lõppeda ka enne kindlustusperioodi lõppu, kui 

kindlustusleping lõppeb või lõpetatakse enne seda. Näiteks võib kindlustusandja lepingu lõpetada, kui kindlustusmakse jääb vaatamata 

meeldetuletustele tasumata. Kindlustusleping lõppeb automaatselt näiteks sõiduki ajutisel või alalisel liiklusregistrist kustutamisel. 

 

 Kuidas saan kindlustuslepingu lõpetada? 

Kindlustusvõtja saab liikluskindlustuse lepingu ennetähtaegselt lõpetada vaid erakorralistel asjaoludel. Näiteks, kui  

- sõiduk on väljunud kindlustatud isiku või kindlustusvõtja valdusest tema tahte vastaselt 

- sõiduk on hävinud või seda ei saa tehnilistel põhjustel kasutada enam kui üks kuu 

- lõpeb leping, mille alusel kindlustusvõtja sõidukit kasutas 

Lepingu lõpetamiseks tuleb esitada vastav sooviavaldus kindlustusandjale. 

Samuti on võimalik, et kindlustusandja ja kindlustusvõtja lepivad lepingu ennetähtaegses lõppemises kokku. 

 


