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Kokkuvõte 
 

KINDLUSTATUD ESE KINDLUSTUSPERIOOD KINDLUSTUSMAKSE  

Kindlustatud isiku vastutus 05.01.2023 – 30.04.2023 554,00 eurot  

 

Kindlustatud tegevus: Mäesuusaürituste korraldamine ja sellega vahetult seotud tegevus, sh toitlustamine. 

Kindlustuskaitse 

Kindlustusjuhtum on kindlustusperioodil kolmandale isikule ootamatu ja ettenägematu varalise kahju tekitamine, mis on 
põhjuslikus seoses kindlustatud isiku kindlustuslepingus toodud tegevusega ning mille tagajärjel on kindlustatud isikul tekkinud 
kahju hüvitamise kohustus. 

Hüvitatav kahju 

Varaline kahju kolmandale isikule: asjakahju, isikukahju ja muu varaline kahju, mis on asja- või isikukahju otsene tagajärg.  

Kindlustatud isiku õigusabikulud: kohtuvälised õigusabikulud, kohtukulud ja ekspertiisikulud. 

Kindlustusterritoorium 

Eesti ja Soome 

Kindlustussumma ja omavastutus 

Kindlustussumma kindlustusperioodi kohta 200 000,00 € 

Omavastutus kindlustusjuhtumi kohta 500,00 € 

Maksekordade arv 1 

Eritingimused 

1) Kindlustatud isik on kohustatud järgima kõiki eeskirju, juhendeid, nõudeid jms, mis sisaldavad ohutuse seisukohalt 

olulisi käitumisjuhiseid. Kindlustusleping ei laiene kahjudele, mis tulenevad kaitsevahendite (nt kiiver) või 

ohutuseeskirjade eiramisest. 

2) Kindlustusleping laieneb kindlustatud tegevusala raames kindlustatud isiku poolt vahendatud toidu (sh joogid) 

puudusest tekkinud otsese varalise kahju suhtes kolmandatele isikutele. Kindlustusleping ei laiene nõuetele, mis on 

seotud kõlbliku tähtaja ületanud toidu müügiga. 

3) Kindlustusleping ei laiene kahjudele, mis tulenevad võistlejale treeningu või võistluse ajal tekkinud spordialaga seotud 

tavapärasest vigastusest. 

4) Kindlustusleping laieneb kahjudele, mille on põhjustanud kindlustatud isiku majandustegevuses kasutatav isik, kui see 

kahju tekitamine oli seotud kindlustatud tegevusega ja kindlustatud isikul on tekkinud seadusjärgne kahju hüvitamise 

kohustus. 

Kindlustuslepingu lisad 
 - 

 

Tegevuse vastutuskindlustuse poliis nr 101994800                    VÄLJASTATUD 02.01.2023  

 

 

TASUMISE TÄHTPÄEV 

 

 

MAKSE SUURUS 

04.01.2023 554,00 € 
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Osapooled 

KINDLUSTUSVÕTJA 

Eesti Suusaliit MTÜ 
registrikood 80071971 

kristjan@suusaliit.ee 
+372 5032 153  

Sõjakooli tn 10, Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 11316 

KINDLUSTATUD ISIKUD 

Eesti Suusaliit MTÜ 
registrikood 80071971 

kristjan@suusaliit.ee 
+372 5032 153  

Sõjakooli tn 10, Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 11316 

VÄLJASTAJA 

AS LHV Kindlustus 
registrikood 14973611 

kindlustus@lhv.ee                 Tartu mnt 2, 10145 Tallinn 
699 9111 

KINDLUSTUSANDJA 

AS LHV Kindlustus 
registrikood 14973611 

kindlustus@lhv.ee                 Tartu mnt 2, 10145 Tallinn 
699 9111 

 

 

Kahjujuhtumist teavitamine 

 

 

Kindlustusvõtja või temaga võrdsustatud isik peab teavitama  
LHV-d kindlustusjuhtumi toimumisest esimesel võimalusel ühel  
viisil järgmistest: 

• telefonil 680 1122 

• e-posti aadressil kahjud@lhv.ee 

• veebilehel lhv.ee 

 

Kindlustuslepingu tingimused ja kohalduv õigus 

Kindlustuslepingu osa on „Tegevuse vastutuskindlustuse tingimused 31.05.2022“ ja kindlustuslepingule kohaldatakse Eesti 

õigust. Kindlustuslepingu esimese osamakse tasumisega kinnitab kindlustusvõtja, et on lepingu tingimustega tutvunud, nendest 

aru saanud ja soovib nende alusel sõlmida kindlustuslepingu. 

Kindlustuslepingu kehtivus 

Kindlustusleping jõustub ja kindlustuskaitse algab poliisile märgitud kindlustusperioodi alguskuupäeval ning lõpeb poliisile 

märgitud kindlustusperioodi lõppkuupäeval. 

Kindlustuslepingu muutmine, sellest taganemine ja selle lõpetamine  

Kindlustuslepingu muutmiseks esitab kindlustusvõtja LHV-le kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse. Kui LHV on 

väljastanud muudatuse kohta uue poliisi ja kindlustusvõtja on täitnud poolte vahel kokkulepitud tingimuse(d), siis loetakse 

kindlustusleping muudetuks. 

Kui kindlustusvõtja ei ole tasunud esimest kindlustusmakset 14 päeva jooksul pärast kindlustuslepingu sõlmimist, võib LHV 

kuni makse tasumiseni kindlustuslepingust taganeda. Kui tasutud kindlustusmakse (sealhulgas osamakse) on väiksem kui 

poliisile märgitud tasuda tulev summa, siis loetakse, et kindlustusmakse ei ole tasutud. Kui LHV ei esita kindlustusmakse 

sissenõudmiseks hagi kolme kuu jooksul alates makse sissenõutavaks muutumisest, siis eeldatakse, et ta on 

kindlustuslepingust taganenud. 
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Kindlustuslepingu saab kindlustusperioodi kestel lõpetada poolte kokkuleppel. Selleks tuleb kindlustusvõtjal esitada LHV-le 
kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avaldus, millel on näidatud tasutud kindlustusmakse tagasisaaja nimi ja 
arvelduskonto number. Kui kindlustusvõtja ei ole avaldusele kindlustuslepingu lõpetamise kuupäeva märkinud, lõpetab LHV 
kindlustuslepingu järgmisel päeval pärast avalduse kättetoimetamise päeva. Kindlustuslepingut ei saa lõpetada tagasiulatuvalt. 
Kui kindlustusleping lõpetatakse kindlustusperioodi kestel, siis tagastab LHV kindlustusvõtja poolt tasutud kindlustusmakse 
talle osas, mis vastab ajale, mil kindlustuskaitse ei kehtinud. 

LHV järelevalve ja kaebuste lahendamine 

LHV tegevuse üle teeb järelevalvet Finantsinspektsioon asukohaga Sakala 4, 15030 Tallinn. Kindlustusvõtjal on õigus esitada 

Finantsinspektsioonile (telefon 668 0500, e-post info@fi.ee, veebileht www.fi.ee) LHV peale kaebus. Finantsinspektsioon ei 

lahenda LHV ja kindlustusvõtja vahelisi lepingulisi vaidlusi. 

Kõik vaidlused lahendatakse poolte kokkuleppel ja Eesti Vabariigi õigusaktide alusel. 

Vaidluste lahendamise kohtuvälised organid on Eesti Kindlustusseltside Liidu lepitusorgan asukohaga Mustamäe tee 46, 

10621 Tallinn (tel 667 1800, e-post lepitus@elks.ee) ning Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet asukohaga Endla 10a, 

10122 Tallinn (tel 667 2000, e-post info@ttja.ee). Kui pooled kokkulepet ei saavuta, on neil õigus pöörduda vaidluste 

lahendamiseks maakohtu poole. 

Isikuandmete töötlemine 

LHV väärtustab kõiki oma kliente ning austab nende õigust privaatsusele ja nende andmete kaitsele. LHV soovib, et kliendid 

oleksid teadlikud sellest, mis põhjusel ja kuidas LHV nende andmeid kasutab, millised on nende õigused ning kuidas nad 

saavad  oma õigusi teostada. LHV kliendiandmete töötlemise põhimõtetega saab tutvuda aadressil 

https://www.lhv.ee/et/kliendiandmete-tootlemise-pohimotted. 
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