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Ifi väikelaeva valdaja vastutuskindlustuse  
tingimused
TPV-20181

TINGIMUSTE KASUTAMINE
1. Käesolevaid kindlustustingimusi kohaldatakse koos If P&C Insurance AS-i „Vastutuskindlustuse 

üldtingimustega“. Käesolevates kindlustustingimustes toodud õigused ja kohustused kehtivad 
lisaks „Vastutuskindlustuse üldtingimustes“ toodud õigustele ja kohustustele.

2. Käesolevate tingimuste alusel ei kindlustata kohustusliku vastutuskindlustuskindlustuse riske.

3. Väikelaeva valdaja vastutuskindlustus kehtib tingimustel, et väikelaev on kehtivas korras 
registreeritud ja väikelaeva ülevaatus on läbitud nõuetekohaselt ja tähtaegselt.

4. Kindlustussumma, omavastutus, välistused ja teised kindlustuslepingu tingimused määratakse 
selle kindlustusperioodi järgi, mil toimus kahju põhjustanud õnnetusjuhtum.

KINDLUSTATUD ISIK
5. Kindlustatud isik (edaspidi ka ‘kindlustatu’) on poliisile märgitud väikelaeva seaduslik valdaja.

KINDLUSTUSJUHTUM
6. Kindlustusjuhtum on kindlustusperioodil äkiliselt ja ettenägematult toimunud õnnetusjuhtum, 

kui esinesid kõik järgmised asjaolud:
6.1. õnnetusjuhtum toimus poliisile märgitud väikelaeva valdamise käigus;
6.2. õnnetusjuhtum tekitas kahjustatud isikule isiku- või asjakahju, mille kindlustatu peab vastavalt 

seadusele hüvitama.

NÕUETE ESITAMISE TÄHTAEG
7. If hüvitab ainult need kindlustusjuhtumist tingitud nõuded, mis edastatakse Ifile kolme aasta 

jooksul arvates selle kindlustusperioodi lõpust, mil toimus nõude aluseks olev õnnetusjuhtum.

KINDLUSTUSE KEHTIVUSPIIRKOND
8. Kindlustuskaitse laieneb nõuetele, mis vastavad kõigile järgmistele tunnustele:
8.1.  nõue tugineb kindlustuse kehtivuspiirkonnas põhjustatud õnnetusjuhtumile ja
8.2. nõue esitati kindlustuse Eesti õiguse* alusel ja
8.3.  nõue allub kindlustuse kehtivuspiirkonna kohtule. 

*Kui nõudele ei kohaldata Eesti õigust, on hüvitis lisaks kindlustustingimustes sätestatule piiratud 
vastavalt sellele, millises ulatuses kindlustatu vastutaks, kui nõudele kohaldataks Eesti õigust.
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VÄLISTUSED

 „VASTUTUSKINDLUSTUSE ÜLDTINGIMUSTE“  VÄLISTUSED

9. If ei hüvita, kui kahju hüvitamine on välistatud If P&C Insurance AS-i „Vastutuskindlustuse 
üldtingimustega“.

KESKKONNAKAHJUD

10. If ei hüvita kahju, mis tekkis pinnase, õhu, vee (sh veekogude) reostamisest. 

VÄIKELAEVA JUHTIMINE JUHTIMISÕIGUSETA 

11. If ei hüvita, kui väikelaeva juhil puudus õnnetusjuhtumi toimumise ajal õigusaktidega nõutud 
juhtimisõigus või kui juhtimisõigus oli õnnetusjuhtumi toimumise ajal peatatud. 

EBASEADUSLIK TEGEVUS

12. If ei hüvita, kui nõue tuleneb ebaseaduslikust tegevusest või tegevusest, millega tegelemiseks 
kindlustatul puudus õigusaktidega nõutav luba, kvalifikatsioon, ettevalmistus, litsents, 
registreering, tegevusluba vms.

TORUD JA KAABLID

13. If ei hüvita torujuhtumete või kaablite hävimisest või kahjustumisest tingitud kahju.

PUKSEERIMINE

14. If ei hüvita kahju, mis on tekkinud pukseerimise käigus, v.a pukseerimine hädaolukorras.

VEESUUSATAJAD

15. If ei hüvita kahju, mis tekkis veesuusatajale, langevarjurile või muule isikule, keda veetakse köie, 
trossi vms liini abil väikelaeva järel.

VÕISTLUSED JA TREENINGUD

16. If ei hüvita, kui kahju tekkis  sisepäramootorpaadi, sisemootorpaadi või ripp-mootorpaadiga 
võistlusel või treeningul osalemisel.


