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Ifi ravimiuuringu vastutuskindlustuse tingimused
TVCT - 20161

TINGIMUSTE KOHALDAMINE
1. Need kindlustustingimused on kohustusliku vastutuskindlustuse lepingu osa.
KINDLUSTATU
2. Kindlustuslepingu pooled on kindlustusandja ja kindlustusvõtja. Kindlustusandja on If P&C
Insurance AS (edaspidi If). Kindlustusvõtja on isik, kes on Ifiga sõlminud kindlustuslepingu.
KUI KINDLUSTUSVÕTJA JA KINDLUSTATU EI OLE SAMA ISIK
4. Kindlustusvõtja vastutab selle eest, et kindlustatu täidab kindlustuslepingu tingimusi.
5. Kindlustusvõtja peab kindlustatule selgitama kindlustuslepingu tingimusi, eelkõige kohustust Ifi
teavitada ja kahju vältida ning piirata.
NÕUETE ÜLEMINEK
6. Isikud, kelle tooteid või teenuseid kindlustatu kasutab, loetakse kindlustatuks ainult juhul, kui nii
on märgitud poliisile.
7. Kui isikut, kelle teenuseid või tooteid kindlustatu kasutab, ei loeta kindlustatuks, läheb
kindlustushüvitise maksmise korral kindlustatu nõudeõigus selle isiku vastu kindlustushüvitise
ulatuses üle If.
8. Kindlustushüvitise maksmise korral läheb kindlustatu tagasinõudeõigus teiste solidaarvõlgnike
vastu kindlustushüvitise ulatuses üle Ifile.

KINDLUSTUSJUHTUM
9. Kindlustusjuhtum on poliisile märgitud kliinilise uuringuga seotud kohustuse rikkumine
(edaspidi rikkumine) kindlustusperioodil, mille tõttu kliinilises uuringus osaleval patsiendil
tekkis tervisekahjustus, mille eest kindlustatu seaduse järgi vastutab.
10. Kui kindlustatu rikkumine seisneb tegevusetuses, loetakse, et rikkumine on toimus ajal, mil
kindlustatu oleks pidanud oma kohustuse täitma.
11. Kindlustussumma, omavastutus, välistused ja teised kindlustuslepingu tingimused määratakse
selle kindlustusperioodi järgi, mil toimus kahju põhjustanud rikkumine.

NÕUETE ESITAMISE PERIOOD
12. Ravimiuuringu vastutuskindlustus hõlmab kindlustusjuhtumist tingitud nõudeid, mis esitati
kindlustatule enne nõude aegumist.

DOKUMENTEERIMISKOHUSTUS
13. Kindlustusvõtja peab pidama kirjalikku või elektroonilist arvestust kindlustatud tegevuse kohta ja
selle säilitama.

KINDLUSTUSE KEHTIVUSPIIRKOND
14. Kindlustus kehtib, kui kliiniline uuring on läbi viidud Eestis.
15. Kindlustus kehtib ainult nendele Eesti õiguse alusel esitatud nõuetele, mis alluvad Eesti
kohtule.
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KOHTU- JA ÕIGUSABIKULUD
16. Kindlustatu vastu kindlustuskaitse alla kuuluva nõude esitamisel hüvitab If mõistlikud ja vajalikud
kohtu- ja õigusabikulud nõude tõrjumiseks tingimusel, et need on eelnevalt Ifiga kirjalikult või
e-posti teel kooskõlastatud.
17. Kui hüvitamine on kindlustuslepinguga välistatud, ei hüvita If ka kohtu- ja õigusabikulusid.
NÕUDE LAHENDAMINE KOKKULEPPEGA
15. Kui If on seisukohal, et vaidlus on otstarbekas lahendada kokkuleppega, peab kindlustatu Ifi
ettepanekule kirjalikult vastama 5 päeva jooksul, kui If ei ole määranud pikemat tähtaega.
16. Kui kindlustatu jätab Ifi ettepanekule tähtaegselt vastamata või kokkuleppe sõlmimata, ei hüvita
If ekspertiisi-, õigusabi- ja kohtukulusid ega kahju suurenemist, mis tekib pärast Ifi ettepanekule
vastamise või kokkuleppe sõlmimise tähtaja möödumist.

VÄLISTUSED
18. If ei hüvita kahju, mis ei ole seotud poliisil märgitud kliinilise uuringuga.
19. If ei hüvita, kui tegemist ei ole kindlustusjuhtumiga.
20. If ei hüvita kindlustatu kohustuse tahtliku rikkumise tõttu tekkinud kahju.
21. If ei hüvita kahju, mis on tingitud sõidukist või ehitisest, mida kindlustatu omab või kasutab.
22. If ei hüvita, kui nõue tuleneb tegevusest, millega tegelemiseks kindlustatul, tema töötajal või
isikul, kelle teenust kindlustatu vastavaks tegevuseks kasutas, puudus õigusaktidega nõutav
kvalifikatsioon, ettevalmistus, litsents, registreering, tegevusluba vms.
23. If ei hüvita, kui nõude aluseks on kokkulepe, millega on määratud seadusest rangemad kahju
hüvitamise tingimused, näiteks loobumine vastuväidete esitamisest, lihtsustatud tõendamine,
aegumistähtaja pikendamine, kahju ulatuse määramine, süü või vastutuse vorm jms.
24. If ei hüvita, kui kindlustatu vastu esitatud nõue on aegunud.

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

KINDLUSTUSLEPINGU DOKUMENDID
26. 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 poliisil või muudes kindlustuslepingu dokumentides ei ole
sätestatud teisiti.
27. Ifi esindaja allkiri poliisil võib olla tiražeeritud.
28. Kindlustuslepingu täitmisel ja tõlgendamisel lähtutakse kindlustuslepingu dokumentidest kui
tervikust.
29. Vaidluste korral lähtutakse kindlustuslepingu dokumentide eestikeelsest tekstist, kui
kindlustuslepingus ei ole märgitud teisiti.

TEADETE SAATMINE
30. Kindlustusvõtja edastab teated Ifile posti teel, e-posti teel või Ifi e-büroo kaudu.
31. If edastab teated kindlustusvõtjale, kindlustatule või soodustatud isikule posti, e-posti või sms-i
teel. If kasutab posti- või e-posti aadressi või telefoninumbrit, mis on poliisil või isiku kodulehel või
on muul viisil Ifile teatavaks tehtud.
32. If loeb e-kirja saatjaks isiku, kelle e-posti aadressilt kiri on saadetud, kui see aadress on
kindlustuslepingu dokumentides märgitud, isiku kodulehel või muul viisil Ifile teatavaks tehtud.
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IFI KOHUSTUS TEAVITADA KINDLUSTUSVÕTJAT
33. Kui kindlustusperioodi jooksul muutub Ifi nimi või õiguslik vorm, aadress või kindlustusjärelevalve
aadress, teavitab If kindlustusvõtjat sellest Ifi kodulehel või massimeedias.

KINDLUSTUSVÕTJA KOHUSTUS TEAVITADA IFI
34. If tugineb kindlustuslepingu tingimuste (sh kindlustusmakse, eritingimuste jms) määramisel
kindlustusvõtja ja/või tema esindaja, näiteks kindlustusmaakleri, poolt esitatud andmetele.
35. Kindlustusvõtja peab viivitamata Ifile teatama nõude esitamisest ja mistahes asjaolust, mis võib
olla nõude aluseks. Sellised asjaolud on näiteks kohustuse rikkumine, kahju tekkimine, kliendi
pretensioon, kohtumenetluse või kohtuvälise menetluse algatamine jms.

KINDLUSTUSLEPINGU ÜLESÜTLEMINE
36. Nii kindlustusvõtja kui ka If võib kindlustuslepingu üles öelda kolme kuu jooksul arvates päevast,
mil kindlustusvõtja teatas Ifile võimaliku nõude aluseks olevast asjaolust. Ülesütlemisest tuleb
teatada 31 päeva ette.

TEGUTSEMINE KAHJUJUHTUMI KORRAL
37. Kahjujuhtumi korral peab kindlustusvõtja andma Ifile õiget ja täielikku teavet kahjujuhtumi
asjaolude, kahju suuruse ja võimalike vastutavate isikute kohta.
38. Kindlustusvõtja peab võimaldama Ifil sündmuskohta ja kahjustatud vara üle vaadata ning küsitleda
inimesi, kelle eest kindlustusvõtja vastutab.
39. Kindlustusvõtja peab esitama Ifile dokumente, kirjalikke seletusi, vastama Ifi küsimustele,
osalema Ifi palvel sündmuskoha või kahjustunud vara ülevaatusel.
40. Kindlustusvõtja ei tohi kindlustusega hõlmatud nõuet ilma Ifi eelneva nõusolekuta tunnustada ega
täita, välja arvatud juhul, kui seaduses on ette nähtud teisiti.
41. Kindlustusvõtja peab tema vastu nõude, kaebuse, hagi vms esitamise korral kasutama õigeaegselt
vajalikke õiguskaitsevahendeid, sh esitama vastuse, vaide, kaebuse, pretensiooni vms, mis
seaduse või lepingu kohaselt on vajalik kindlustusvõtja õiguste kaitseks. Eelnimetatu tuleb Ifiga
kooskõlastada enne vastava toimingu tegemist.

HÜVITIS
42. Hüvitis on see osa kahjust ja ekspertiisi-, õigusabi- ning kohtukuludest, mille hüvitab If
kindlustussumma piires.
43. If maksab hüvitise kahjustatud isikule omavastutust rakendamata. Sel juhul peab kindlustusvõtja
maksma Ifile omavastutuse summa 10 päeva jooksul arvates Ifi nõude saamisest.
44. Kindlustussumma väheneb iga hüvitise võrra.
NÄITED. Kindlustussumma on 100 000 eurot, kindlustusjuhtumi hüvitislimiit on 30 000
eurot. Kindlustusjuhtumi tõttu tekkinud kahju on 60 000 eurot, If hüvitab 30 000 eurot.
Kindlustussumma väheneb (100 000 – 30 000) 70 000 euroni. Järgmise kindlustusjuhtumi tõttu
tekib kahju 75 000 eurot. If hüvitab 30 000 eurot. Kindlustussumma väheneb (70 000 – 30 000) 40
000 euroni.
45. Hüvitise saaja peab Ifile teatama oma pangakonto numbri.
46. Kui If viivitab hüvitamisega, maksab If viivist vastavalt võlaõigusseadusele.

IFI TAGASINÕUDEÕIGUS
47. Kindlustatule kuuluv kahju hüvitamise nõudeõigus kahju eest vastutava isiku vastu läheb hüvitise
maksmise korral hüvitatud summa ulatuses üle Ifile.
48. If ei pea maksma hüvitist enne, kui kindlustatu on allkirjastanud nõudeõiguse üleminekut
kinnitava dokumendi.
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49. Kui kindlustatu loobub oma nõudest kahju eest vastutava isiku vastu või õigusest, mis seda nõuet
tagab, vabaneb If hüvitamise kohustusest niivõrd, kuivõrd If oleks saanud nõuda hüvitist selle
nõude või õiguse alusel.
50. If ei esita tagasinõudeid kindlustatu töötajate vastu.
51. Kindlustusvõtja peab abistama Ifi tagasinõude esitamisel, näiteks edastama nõudeõiguse
teostamiseks vajalikke andmeid, dokumente jms. Kui kindlustusvõtja rikub eeltoodud kohustust, ei
ole Ifil hüvitise maksmise kohustust kuni eeltoodud kohustuse täitmiseni.
52. Kui If vabaneb vastavalt kindlustuslepingule või seadusele kindlustushüvitise maksmisest, kuid
ta on siiski seaduse alusel kohustatud kahjustatud isikule kahju hüvitama, peab kindlustusvõtja Ifi
poolt makstud hüvitise Ifile tagasi maksma.
53. Kindlustusvõtja peab eelnimetatud summa Ifile tagasi maksma 10 päeva jooksul arvates Ifi nõude
saamisest, kui If ja kindlustusvõtja ei lepi kokku teisiti.

KINDLUSTUSLEPINGU SÕLMIMINE. POLIIS
54. Lepingu sõlmimisel peab kindlustusvõtja teavitama Ifi kõigist asjaoludest, millel võib olla mõju
kindlustuslepingu tingimustele või Ifi otsusele leping sõlmida. If tugineb kindlustuslepingu
sõlmimisel kindlustusvõtja poolt avaldatud andmetele ja kindlustushuvile.
55. If väljastab poliisi, mis on Ifi pakkumus kindlustuslepingu sõlmimiseks.
56. Kindlustusvõtja nõustub kindlustuslepinguga, tasudes esimese makse poliisile märgitud tähtaja
jooksul või allkirjastades poliisi, kui kindlustusvõtja allkiri on poliisi vormil ette nähtud.
57. Kui poliisi vormil ei ole kindlustusvõtja allkirja ette nähtud, siis ta poliisi allkirjastama ei pea,
kindlustuslepinguga nõustumiseks piisab esimese makse tasumisest.
58. Kindlustuslepingu sõlmimise ja jõustumise täpsed tingimused märgitakse poliisile.

KINDLUSTUSLEPINGU MUUTMINE
59. Kui kindlustusvõtja soovib kindlustuslepingut muuta, peab ta pöörduma Ifi poole telefoni teel, posti
teel, e-posti teel, Ifi e-büroo kaudu või pöörduma Ifi büroosse. Kindlustuslepingut on muudetud,
kui If väljastab muudatusega poliisi või teate kindlustuslepingu muutmise kohta.
60. Kui muudatuse tõttu tuleb tasuda täiendav makse, jõustub muudatus tingimusel, et makse on
tasutud. Muudatus ei jõustu, kui täiendav makse ei ole tasutud tähtajaks.

KINDLUSTUSLEPINGU LÕPPEMINE JA LÕPETAMINE
61. Kindlustusleping lõpeb kindlustusperioodi viimasel päeval. Kindlustuslepingu saab ennetähtaegselt
lõpetada seaduses või kindlustuslepingus toodud juhtudel.
62. Kui kindlustusvõtja soovib kindlustuslepingut lõpetada, peab ta pöörduma Ifi poole posti teel,
e-posti teel või Ifi e-büroo kaudu või pöörduma Ifi büroosse. Ifi nõusolekul võib kindlustusvõtja
lõpetamise soovi edastada ka telefoni teel.

KAEBUSTE LAHENDAMINE
63. Kindlustusvõtjal on õigus esitada kindlustusandja peale kaebus Finantsinspektsioonile aadressil
Sakala 4, 15030 Tallinn. Lepinguga seotud vaidlused lahendatakse eeskätt läbirääkimiste teel.
Vaidluse kohtueelseks lahendamiseks võib pöörduda avaldusega kindlustuslepitusorgani poole
(telefon 667 1800; e-post lepitus@lkf.ee; postiaadress Mustamäe tee 46, Tallinn 10612), kus
lepitusmenetlus on tasuta. Kui kokkuleppele ei jõuta, lahendatakse vaidlus kohtus.
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