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Ifi tootevastutuskindlustuse tingimused
TVT- 20161

TINGIMUSTE KOHALDAMINE
1. Neid kindlustustingimusi kasutatakse koos Ifi “Vastutuskindlustuse üldtingimustega”.
2. Need kindlustustingimused on kohustusliku vastutuskindlustuse lepingu osa ainult Ifi ja kindlustusvõtja
kokkuleppel, mis märgitakse poliisile.

KINDLUSTUSJUHTUM
3. Kindlustusjuhtum on äkiliselt ja ettenägematult toimunud õnnetusjuhtum (nt televiisori süttimine,
veeboileri lõhkemine, toidumürgituse tekkimine), kui esinesid kõik järgmised asjaolud:
3.1. õnnetusjuhtum toimus tootevastutuskindlustuse kliendisuhte perioodil või kolme aasta jooksul pärast
selle kliendisuhteperioodi lõppu;
3.2. õnnetusjuhtumi põhjustas poliisile märgitud toode või teenuse tulemus, mis oli üle antud
tootevastutuskindlustuse kliendisuhteperioodil;
3.3. õnnetusjuhtum tekitas kahjustatud isikule isiku-, asja- või otsese finantskahju, mille kindlustatu peab
vastavalt seadusele hüvitama.
4. Kindlustussumma, omavastutus, välistused ja teised kindlustuslepingu tingimused määratakse selle
kindlustusperioodi järgi, mil leidis aset kahju põhjustanud teenuse osutamine või toote väljastamine.

NÕUETE ESITAMISE TÄHTAEG
5. If hüvitab need kindlustusjuhtumist tingitud nõuded, mis edastati Ifile:
5.1. tootevastutuskindlustuse kliendisuhte perioodil või
5.2. pärast tootevastutuskindlustuse kliendisuhte perioodi lõppemist kolme aasta jooksul.
6. If ja kindlustusvõtja võivad sõlmida erikokkuleppe nõuete esitamise laiendatud perioodi kohta.
7. If ja kindlustusvõtja võivad sõlmida tagasiulatuva kindlustuskaitse erikokkuleppe, mis märgitakse
poliisile. Sel juhul kehtib kindlustus ka nende toodete ja teenuse tulemuste suhtes, mis anti üle poliisil
märgitud tagasiulatuva kaitse perioodil tingimusel, et kindlustusvõtja ega kindlustatu ei teadnud
õnnetutujuhtumist, nõudest või võimaliku nõude aluseks olevast asjaolust enne erikokkuleppe
sõlmimist.
TOOTEVASTUTUSKINDLUSTUSE KLIENDISUHTE PERIOOD
8. Tootevastutuskindlustuse kliendisuhte periood koosneb Ifi tootevastutuskindlustuse järjestikustest
kindlustusperioodidest, kui kindlustatud isik on jäänud samaks.
9. Tootevastutuskindlustuse kliendisuhte periood lõpeb kindlustusperioodi viimasel päeval, kui järgmisel
päeval ei alga järgmist tootevastutuskindlustuse kindlustusperioodi.

KINDLUSTUSE KEHTIVUSPIIRKOND
10. Kindlustus kehtib, kui täidetud on kõik järgmised tingimused:
10.1. toode või teenuse tulemus on üle antud kindlustuse kehtivuspiirkonnas ja
10.2. nõude aluseks olev õnnetusjuhtum toimus kindlustuse kehtivuspiirkonnas ja
10.3. nõue esitati kindlustuse kehtivuspiirkonna õiguse alusel ja
10.4. nõuet lahendatakse kindlustuse kehtivuspiirkonna kohtus.
11. Kindlustuse kehtivuspiirkond on Eesti Vabariik, kui poliisile ei ole märgitud teisiti.

VÄLISTUSED
12. Lisaks alltoodule kasutatakse „Vastutuskindlustuse üldtingimuste“ välistusi.
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13. If ei hüvita kahju, mis ei ole seotud poliisil märgitud toote või teenusega.
14. Kui kindlustatu osutab teenust hoolduslepingu alusel, ei hüvita If tegevusetuse tõttu tekkinud kahju.
Hoolduslepinguks loetakse kestvuslepingut, mille kohaselt kindlustatu osutab hooldatava eseme
korrashoiu teenust.
NÄIDE. Kinnisvara hooldaja peab pidevalt jälgima hoone heakorda. Ta ei märka, et katusesse on tekkinud
auk ning hoone saab veekahjustusi. If ei hüvita kahju, sest tegemist on kindlustatu tegevusetuse tõttu
tekkinud kahjuga.
ERIALASED TEENUSED
15. If ei hüvita erialase teenuse tõttu tekkinud kahju.
16. Erialaseks teenuseks loetakse teenuseid nagu meditsiini-, veterinaar-, õigusabi-, koolitus-,
raamatupidamisteenus, infotehnoloogiateenus, planeeringutega seotud teenused, uuringud, hinnangud,
analüüsid, järelevalveteenuse osutamine (sh omanikujärelevalve), projekteerimine, hindamisteenus,
finantsalane tegevus jms.
PUUDUSEGA TOODE VÕI TEENUS
17. If ei hüvita puudusega toote või teenuse ümbertegemise, parandamise või asendamise kulutusi. Seda
välistust kohaldatakse sõltumata sellest, kes parandas, ümber tegi või asendas või vastavad kulud kandis.
18. If ei hüvita kahju, mis on tingitud toote enda väärtuse vähenemisest või hävimisest toote defekti,
omaduse või puudulikkuse tõttu (praaktoode).
19. If ei hüvita puudusega toote turult tagasivõtmise kulu ega tagasivõtmisest tingitud kahju.
KINDLUSTATU POOLT LISATUD ASJAD
20. If ei hüvita kahju, mis tekkis nendele asjadele või asja osadele (detailid, materjalid jms), mis on
kahjustatud isiku asjale lisatud kindlustatu või tema vastutusel tegutseva isiku poolt kuni 6 kuu jooksul
enne õnnetusjuhtumi toimumist.
KINDLUSTATU KÄES OLEV TOODE
21. If ei hüvita kahju, mis tekkis enne toote üleandmist või teenuse osutamise lõpetamist. Kui toode
või teenus antakse üle etapi kaupa, kehtib välistus kuni vastava etapi üleandmiseni. Seda välistust
kohaldatakse sõltumata sellest, kes on asja omanik.
MEDITSIINIVÄLISTUSED
22. If ei hüvita ravimi, samuti meditsiini-, diagnostikaseadme või silikoonimplantaadi tõttu tekkinud kahju.
23. If ei hüvita kahju, kui haigestumisele või soovimatu raseduse tekkimisele aitas kaasa asjaolu, et
rasestumisvastane vahend ei toiminud oodatud eesmärgil (purunemine, defektid jms).
VÄETISED, TAIMEKAITSEVAHENDID
24. If ei hüvita väetisest või taimekaitsevahendist tingitud kahju, v.a väetise või taimekaitsevahendi
kasutamine väljaspool majandustegevust (nt koduaias).
MULD, TURVAS, MUU KASVUSUBSTRAAT
25. If ei hüvita mullast, turbast või muust kasvusubstraadist tingitud kahju.
LOOMASÖÖT
26. If ei hüvita põllumajanduslooma või hobuse söödast või söödalisandist tingitud kahju.
GEENID JA HORMOONID
27. If ei hüvita hormonaalse rasestumisvastase vahendi tõttu tekkinud kahju.
28. If ei hüvita kahju, mis on tingitud toote või teenuse kahjulikust mõjust geenidele.
REALISEERIMISAJA ÜLETAMINE
29. If ei hüvita turustamise ajaks realiseerimisaja ületanud tootest tingitud kahju.
ALKOHOL JA TUBAKAS
30. If ei hüvita tubakatoote või alkoholi sisaldava toote tõttu toodet tarbiva isiku tervisele tekkinud kahju.
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