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KINDLUSTUSLEPINGU POOLED

1. Kindlustuslepingu pooled on kindlustusandja ja kindlustusvõtja. Kindlustusandja on If P&C
Insurance AS (edaspidi If). Kindlustusvõtja on notar, kes on kindlustusandjaga sõlminud
kindlustuslepingu.

KINDLUSTUSJUHTUM

2. Kindlustusjuhtum on kindlustatu ametikohustuse süüline rikkumine kindlustusperioodil (edaspidi
rikkumine), kui seetõttu tekkis teisel isikul kahju, mille eest kindlustatu vastutab vastavalt
seadusele.
3. Kindlustussumma, omavastutus, välistused ja teised kindlustuslepingu tingimused määratakse selle
kindlustusperioodi järgi, mil toimus kahju põhjustanud rikkumine. Kindlustatu tegevusetuse korral
loetakse rikkumise toimumise ajaks päev, mil kindlustatu pidi vastava teo tegema.

NÕUETE ESITAMISE PERIOOD

4. Notari ametikindlustus hõlmab kindlustusjuhtumist tingitud nõudeid, mis esitati kindlustatule
enne nõude aegumist.

KOHTU- JA ÕIGUSABIKULUD

5. Kindlustatu vastu kindlustuskaitse alla kuuluva nõude esitamisel hüvitab If kindlustussumma piires
mõistlikud ja vajalikud kohtu- ja õigusabikulud nõude tõrjumiseks tingimusel, et need on eelnevalt
Ifiga kirjalikult või e-posti teel kooskõlastatud.
6. Kui hüvitamine on kindlustuslepinguga välistatud, ei hüvita If ka kohtu- ja õigusabikulusid.

TAHTLUS

7. Kindlustusandjal ei ole täitmise kohustust, kui kahju tekkis kindlustatu kohustuse tahtliku
rikkumise tõttu.

KINDLUSTUSMAKSE TASUMINE

8. Kindlustusvõtja on kohustatud tasuma kindlustusmakse kindlustuslepingus ettenähtud suuruses ja
tagama, et kindlustusmakse või kokkulepitud osamakse (edaspidi ka kindlustusmakse) laekuks Ifile
kindlustuslepingus ettenähtud tähtpäevaks.

KINDLUSTUSMAKSE HILINEMINE

9. Kui kindlustusvõtja hilineb järgneva kindlustusmakse tasumisega ega ole tasunud järgnevat
kindlustusmakset ka Ifi määratud täiendava tähtaja jooksul, vabaneb If kindlustuslepingu täitmise
kohustusest nende kindlustusjuhtumite osas, mis toimuvad pärast täiendava tähtaja möödumist.

IFI KOHUSTUS TEAVITADA KINDLUSTUSVÕTJAT

10. Kui kindlustusperioodi jooksul muutub Ifi nimi või õiguslik vorm, aadress või kindlustusjärelevalve aadress, teavitab If kindlustusvõtjat sellest Ifi kodulehel või massimeedias.

KINDLUSTUSTUSLEPINGU DOKUMENDID

11. Kindlustuslepingu tingimused on märgitud või viidatud poliisil või teistes kindlustuslepingu osaks
olevates dokumentides. Ifi ja kindlustusvõtja eelnevaid tahteavaldusi, tegusid või kokkuleppeid ei
loeta kindlustuslepingu osaks, kui kindlustuspoliisil või muudes kindlustus-lepingu dokumentides
ei ole sätestatud teisiti.
12. Ifi esindaja kindlustuspoliisil võib olla tiražeeritud.
13. Kindlustuslepingu täitmisel ja tõlgendamisel lähtutakse kindlustuslepingu dokumentidest kui
tervikust.
14. Vaidluste korral lähtutakse kindlustuslepingu dokumentide eestikeelsest tekstist, kui
kindlustuslepingus ei ole märgitud teisiti.
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