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1

Kasutatud mõisted

1.1

Tarnijakrediit on Kindlustusvõtja (tarnija) poolt Ostjale antud krediit.

1.2

Kindlustusleping on leping, mis koosneb Kindlustuslepingu taotlusest, Kindlustuspoliisist,
käesolevatest Üldtingimustest ning lisadest. Sõlmitud Kindlustuslepingu alusel hüvitab
Kindlustusandja Kindlustusjuhtumi toimumisel Kindlustusvõtjale Kindlustusjuhtumi tõttu
tekkinud kahju.

1.3

Üldtingimused on käesolevad Tarnijakrediidi kindlustuse üldtingimused.

1.4

Kindlustusvõtja on tarnija ehk müüja Ekspordilepingu järgi, kellega Kindlustusandja on
sõlminud Kindlustuslepingu.

1.5

Kindlustuspoliis on Kindlustuslepingu dokument, milles sätestatakse Kindlustuslepingu
põhitingimused kindlustusperioodiks.

1.6

Kindlustusandja on KredEx Krediidikindlustus AS.

1.7

Ostja on Ekspordilepingu osapool, kellel on võlakohustus Kindlustusvõtja ees. Kui Ostja
võlakohustusi käendab või tagab muul viisil mõni kolmas isik (garantii andja), viitab mõiste
“Ostja” ka niisugusele isikule.

1.8

Ekspordileping on Kindlustuslepingu alusleping, mille alusel tarnib Kindlustusvõtja Ostjale
olemasolevaid või Kindlustusvõtja poolt toodetavaid kaupu ning Ostja kohustub kaupade eest
tasuma krediiditingimustel.

1.9

Kindlustuspreemia on kindlustuskaitse eest tasutav rahasumma, mille suurus sätestatakse
Kindlustuspoliisis.

1.10

Miinimumpreemia on kindlustuskaitse eest tasutav minimaalne rahasumma.

1.11

Tehinguintress on Kindlustuslepingus kokkulepitud Ekspordilepingu intressimäär.

1.12

Riski Realiseerumise Ooteaeg on 90-päevane (üheksakümnepäevane) periood, mis algab
maksetähtaja saabumisel. Kindlustusjuhtum loetakse toimunuks, kui vastav periood on
möödunud ning kindlustatud ületähtajaline nõue on Kindlustusvõtjale täitmata.

1.13

Maksehäire Teade on Kindlustusandja poolt määratud vormis Kindlustusvõtja poolt esitatud
teade Ostja maksekohustuse viivituse või Ostja maksekäitumist negatiivselt mõjutava info
kohta.

1.14

Kindlustusjuhtum on eelnevalt kokkulepitud sündmus, mille toimumise korral loetakse
kindlustatud Tarnijakrediit lootusetuks ja Kindlustusvõtjal on alus taotleda Kindlustushüvitist.

1.15

Kindlustushüvitis on summa, mille Kindlustusandja maksab Kindlustuslepingu alusel
Kindlustusvõtjale.
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Kindlustuskaitse

2.1

Kindlustuskaitse sisu

2.1.1

Kindlustuslepingus ette nähtud korras ja tingimustel
Kindlustusvõtjale Kindlustusjuhtumi tõttu tekkinud kahju.

2.2

Kindlustuskaitse jõustumine

2.2.1

Kindlustusleping hakkab kehtima pärast Kindlustuslepingu sõlmimist ning Kindlustuspreemia
esimese osamakse tasumist, kuid mitte enne Ekspordilepingu sõlmimist.

hüvitab

Kindlustusandja

2

2.3

Kindlustuskatte peatumine

2.3.1

Kindlustuskaitse peatub automaatselt kõigi edasiste tarnete suhtes, kui:
2.3.1.1 Ostja ei ole tasunud võlgnevust 30 (kolmekümne) päeva jooksul alates
maksetähtpäevast ja/või
2.3.1.2 Ekspordileping öeldakse üles, lõpetatakse või selle täitmine on muutunud võimatuks.

2.3.2

Kindlustusvõtja kohustub Kindlustusandjat viivitamatult informeerima punktis 2.3.1.1 ja
2.3.1.2 nimetatud asjaoludest. Kindlustusandjal on punktis 2.3.1 nimetatud juhul õigus
taastada kindlustuskaitse edasistele tarnetele. Sellisel juhul loetakse edasistele tarnetele
kindlustuskaitse taastunuks alates sellest, kui Kindlustusandja on Kindlustusvõtjale
kindlustuskaitse taastamise otsusest teatanud.

2.4

Kindlustusjuhtum

2.4.1

Kindlustusjuhtumiks on Ekspordilepingu alusel teostatud tarnetega seotud võlakohustuste
mittetäitmine, kui selle põhjuseks on kommerts- või poliitilise riski realiseerumine.

2.4.2

Kommertsrisk
Kommertsriskiga on tegemist, kui Ekspordilepingu alusel teostatavate maksete mittetähtaegse
tasumise või ülekandmise on tinginud Ostja maksejõuetus või Ostjapoolne maksekohustuste
täitmata jätmine.
2.4.2.1

Ostja maksejõuetus
Ostja maksejõuetuseks on Ostja maksejõuetuks muutumine asjaolude tõttu, mis ei
olnud teada enne tehingu tegemist. Ostja maksejõuetuseks Kindlustuslepingu
raames loetakse olukorda, kus:

2.4.2.1.1 Ostja suhtes on välja kuulutatud pankrot või
2.4.2.1.2

Ostja on suhtes on tehtud likvideerimisotsus või

2.4.2.1.3

Ostja on kohta on kohus kinnitanud saneerimiskava või

2.4.2.1.4

kohus on maksejõuetusmenetluse algatamise taotluse varade puudumise tõttu tagasi
lükanud või lõpetanud, või

2.4.2.1.5

kõikide võlausaldajatega on sõlmitud kohtuväline kokkulepe, mistõttu ei ole Ostja
suuteline täitma Ekspordilepingust tulenevaid kohustusi, või

2.4.2.1.6

esinevad muud asjaolud, mis on Ostja asukohariigi seadusandluse kohaselt
käsitletavad maksejõuetusena ning põhiosas sisuliselt võrdväärsed mõne eeltoodud
sündmusega.

2.4.2.2

Ostjapoolne lepingulise maksekohustuse täitmata jätmine

Ostjapoolne lepingulise maksekohustuse täitmata jätmine on Ostjapoolne lepingulise
maksekohustuse mittetäitmine Riski Realiseerumise Ooteaja vältel, juhul kui

2.4.3

2.4.2.2.1

Ostja keeldub õigustamatult Ekspordilepingu täitmisest ja

2.4.2.2.2

Kindlustusvõtja on esitanud Ostjale kirjalikke nõudeid maksekohustuse täitmiseks
ja rakendanud muid kohaseid sissenõudmismeetmeid ja

2.4.2.2.3

Kindlustusvõtja on esitanud Kindlustusandjale vastavalt punktile 3.3 tähtaegselt
Maksehäire Teate.

Poliitiline risk
Poliitilise riskiga on tegemist, kui Ekspordilepingu alusel teostatavate maksete mittetähtaegse
tasumise on tinginud vähemalt üks alljärgnevatest asjaoludest:
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2.4.3.1 välisriigi, mis ei ole Kindlustusvõtja asukohariik, valitsuse meede või otsus, mis
takistab Ekspordilepingu täitmist;
2.4.3.2 moratoorium, mille kuulutab välja Ostja asukohariigi valitsus või sellise kolmanda
riigi valitsus, mille kaudu tehakse Ekspordilepingus ettenähtud makseid;
2.4.3.3 poliitilised sündmused, majandusraskused ning õigusaktidest tulenevad või
halduskorralduslikud meetmed välisriigis, mis takistavad Ekspordilepingu alusel
makstavate summade ülekandmist või põhjustavad sellega viivitamist;
2.4.3.4 Ostja asukohariigis vastuvõetud õigusaktid, mille kohaselt Ostja poolt kohalikus
vääringus tehtud makseid käsitatakse kohustuse täitmisena, olenemata sellest, kas
need maksed katavad vahetuskursside muutumise tõttu Ekspordilepingu järgset
võlasummat selle ülekandmise päeval või ei kata;
2.4.3.5 Eesti või Kindlustusvõtja asukohariigi valitsuse meede või otsus, samuti Euroopa
Liidu meetmed ja otsused, mis on seotud Eesti ja teiste riikide vaheliste
kaubandussuhetega, kui asjaomane valitsus ei kompenseeri selle meetme või otsuse
tõttu Kindlustusvõtjale tekkinud kahjulikke tagajärgi muul viisil;
2.4.3.6 välisriigis esinev vääramatu jõud, kui selle mõju ei ole kaetud mõne muu lepinguga.
2.4.4

Kindlustuspoliisil võib ette näha, et üks või enam alapunktides 2.4.2 ning 2.4.3 nimetatud
riskidest ei ole Kindlustuslepinguga kaitstud.

2.4.5

Kindlustusandjal tekib Kindlustushüvitise väljamaksmise kohustus alapunktides 2.4.3.2 kuni
2.4.3.4 kirjeldatud juhtumite korral eeldusel, et makse mitteteostamine ei ole tingitud
Ostjapoolsest tegevusest, tegevusetusest ja/või veast ning hooletusest ning alapunktides
2.4.3.1; 2.4.3.5 ning 2.4.3.6 kirjeldatud juhtumite korral eeldusel, et need juhtumid on
põhjustanud võlakohustuse mittetäitmise.

2.4.6

Kindlustuslepingu kehtivuse eelduseks on nõutavate lubade olemasolu impordi ja/või muude
vajalike maksete teostamiseks, kui niisugune nõue tuleneb sõltumatule vedajale kauba
üleandmise või teenuste eest väljastatud arvete esitamise hetkel importiva riigi kehtivatest
õigusaktidest.

2.4.7

Kui maksekohustuse mittetäitmise põhjuseks on Kindlustusvõtja ja Ostja vaheline vaidlus, on
kahju hüvitamise eelduseks, et Kindlustusvõtja tõendab Ostja vastu nõudeõiguse ja Ostjal
võlgnevuse olemasolu kohtuotsuse, vahekohtuotsuse või muu samaväärset õiguslikku
tähendust omava dokumendiga.

2.4.8

Kindlustusandja ei vastuta kahju eest, mis tuleneb Kindlustusvõtja, Kindlustusvõtja panga,
alltarnijate, agentide või muude Kindlustusvõtja poolt palgatud või tema nimel tegutsevate
isikute maksejõuetusest, vigadest või süüst olenemata selle vormist.
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Kindlustusvõtja kohustused

3.1

Kindlustuspreemia tasumise kohustus

3.1.1

Kindlustusvõtja on kohustatud Kindlustusandjale tähtaegselt maksma Kindlustuspreemia.

3.1.2

Kindlustusvõtjal
on
Miinimumpreemia.

3.1.3

Kindlustuspreemia peab olema makstud Kindlustuspoliisi väljastamise või Ekspordilepingu
täieliku jõustumise päevaks. Kindlustuspreemia tasumine osamaksetena sätestatakse
Kindlustuspoliisis.

3.2

Kindlustusandja teavitamine tarnetest

3.2.1

Kindlustusvõtja on kohustatud teavitama Kindlustusandja nõudmisel
Kindlustuslepinguga kindlustatud tarnete teostamisest või nendega alustamisest.

kohustus

tasuda

vähemalt

Kindlustuspoliisis

sätestatud

viimast
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3.2.2

Kindlustusvõtja on kohustatud teavitama Kindlustusandjat kõikidest laekunud arvetest
vähemalt 3 tööpäeva jooksul pärast arve tasumist Ostja poolt.

3.3

Maksehäirest teatamine

3.3.1

Kindlustusvõtja on kohustatud teavitama Kindlustusandjat kirjalikult maksekohustuse
mittetäitmisest. Maksehäire Teade tuleb esitada juhul, kui makse ei ole laekunud 30
(kolmekümne) päeva jooksul alates maksetähtpäevast.

3.3.2

Maksehäire Teade tuleb esitada hiljemalt 14 (neljateistkümne) päeva jooksul pärast alapunktis
3.3.1 nimetatud tähtaega ning Maksehäire Teates peab olema ära näidatud võlgnetav summa
ja maksetähtaeg.

3.4

Teatamiskohustus

3.4.1

Müügitingimusi, mis puudutavad tarne- ja maksetingimusi, võib muuta üksnes
Kindlustusandja eelneval kirjalikul nõusolekul. Kindlustusandja ei või eelnimetatud nõusoleku
andmisest põhjendamatult keelduda.

3.4.2

Kindlustusvõtja ei tohi maksetingimusi muuta või olemasoleva
tagasimaksetähtaega edasi lükata ilma Kindlustusandja eelneva nõusolekuta.

3.4.3

Kindlustusandjat tuleb viivitamatult teavitada sellest, kui esineb kõrvalekaldumisi esialgsetest
tarnekokkulepetest või kui Kindlustusvõtja saab teada asjaoludest, mis võivad põhjustada
kahju tekkimise. Kindlustusvõtja on kohustatud rakendama kõiki mõistlikke ja asjakohaseid
meetmeid kahju vältimiseks või minimeerimiseks.

3.4.4

Kindlustuslepinguga ei ole kaetud juhtumid, kus kaupade saatmine, eksportimine või
üleandmine Ostjale leiab aset pärast seda, kui Kindlustusvõtja teadis või oleks pidanud
teadma, et Ostja ei ole võimeline täitma oma maksekohustusi.

3.4.5

Kindlustusvõtja on kohustatud täitma kõiki Kindlustusandja poolt kindlustatud või
kindlustamata võlakohustuste kohta antud asjakohaseid ettekirjutusi. Nimetatu kehtib ka juhul,
kui Kindlustusandja on teinud Kindlustushüvitise väljamakse.

3.5

Kindlustatud võlakohustuste sissenõudmine

3.5.1

Kindlustusvõtja kohustub võlakohustused Ostjalt sisse nõudma, arvestades seejuures
Kindlustusandja huve. Kindlustusvõtja on kohustatud rakendama kõiki vajalikke meetmeid
selleks, et tagada olemasolevate võlanõuete ja lisatagatiste säilimine ja sissenõudmine.
Kindlustusvõtja on kohustatud hoidma Kindlustusandjat sissenõudmismenetluse käiguga
kursis. Kindlustusvõtja on kohustatud täitma kõiki Kindlustusandja poolt antud asjakohaseid
ettekirjutusi. Nimetatu kehtib ka juhul, kui Kindlustusandja on teinud Kindlustushüvitise
väljamakse.

3.5.2

Kui erandjuhul soovib Kindlustusandja võlgnevuse ise sisse nõuda, peab Kindlustusvõtja
andma
Kindlustusandjale
volitused
võlgnevuse
sissenõudmiseks
koos
kõigi
lisadokumentidega. Kindlustusandja võib nõuda tasumata võlakohustuste loovutamist
Kindlustusandjale.

3.5.3

Võlgnevuse sissenõudmisega seotud kulud kuuluvad eelnevalt kooskõlastamisele
Kindlustusandjaga. Kindlustusandja poolt vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas
vormis antud nõusolekuga kooskõlastatud sissenõudmiskulud on kindlustuskatte all vastavalt
Kindlustuspoliisis sätestatud kindlustuskatte määrale.

3.5.4

Juhul kui kindlustuskaitsega kaetud kohustuse suhtes kehtivad täiendavad tagatised (käendus,
garantii vms), peab Kindlustusvõtja tegema kõik temast sõltuva selleks, et nimetatud tagatised
oleksid võimalikult suures ulatuses kehtivad. Kindlustusvõtja kohustub esitama täiendava
tagatise andjale kirjaliku nõude Ostja võlgnevuse tasumiseks hiljemalt 15 päeva jooksul alates
võlgnevuse tekkimise hetkest.

võlakohustuse
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3.5.5

Kui täiendavad tagatised osutuvad tühiseks, on Kindlustusandjal õigus mitte tasuda
Kindlustushüvitist summa eest, mis on nimetatud täiendavate tagatistega tagatud. Samuti on
Kindlustusandjal õigus Kindlustushüvitist mitte tasuda, kui Kindlustusvõtja ei täida punktis
3.5.3 nimetatud kohustust ning sellest tulenevalt ei ole ka Kindlustusandjal võimalust
täiendavaid tagatisi kasutada.

3.6

Valitsustevaheline võla restruktureerimise leping

3.6.1

Kindlustusvõtja on kohustatud järgima kõiki valitsustevaheliste võlgade restruktureerimise
lepinguid vastavalt niisuguste tagatud võlakohustuse väärtuse ulatuses, mille suhtes nimetatud
lepinguid kohaldatakse. Kindlustusvõtja on kohustatud osutama Kindlustusandjale viimase
poolt nõutud kaasabi võlgade restruktureerimise lepingu täitmiseks. Nimetatu ei too kaasa
viivitusi Kindlustushüvitise väljamaksmisel.

3.6.2

Kui kindlustatud võlakohustused sisalduvad valitsustevahelises võlgade restruktureerimise
lepingus
võib Kindlustusandja
seoses
kahepoolse
valitsustevahelise
võlgade
restruktureerimise lepingu sõlmimisega teha Kindlustusvõtjale ostupakkumise omavastutuse
osa suhtes.

3.7

Muud kohustused

3.7.1

Kindlustusvõtja on kohustatud rakendama kõiki mõistlikke ja asjakohaseid meetmeid kahju
vältimiseks või minimeerimiseks.

3.7.2

Kindlustusvõtja on kohustatud täitma kõiki Kindlustusandja poolt Ekspordilepinguga seoses
tehtud asjakohaseid ettekirjutisi. Nimetatu kehtib ka juhul, kui Kindlustusandja on teinud
Kindlustushüvitise väljamakse.
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Kindlustushüvitise taotlemine ja kahjude hüvitamine

4.1

Kindlustushüvitise taotlemine

4.1.1

Kindlustusvõtja võib esitada kirjaliku Kindlustushüvitise taotluse
kommertsriskide puhul:
4.1.1.1 alapunkti 2.4.2.1 kohaselt mitte varem kui Ostja maksejõuetus või
4.1.1.2 alapunkti 2.4.2.2 kohaselt mitte varem kui Riski Realiseerumise Ooteaeg on
möödunud;
poliitiliste riskide puhul:
4.1.1.3 alapunktide 2.4.3.1 kuni 2.4.3.6 kohaselt mitte varem kui 90 (üheksakümmend) päeva
pärast maksetähtpäeva või
4.1.1.4 mitte varem kui maksetähtpäeval, kui võlakohustused on kaetud kahepoolse
valitsustevahelise võla restruktureerimise lepinguga.

4.1.2

Kindlustusandja jätab endale õiguse nõuda Kindlustushüvitise taotluse esitamist ka varem.

4.1.3

Kindlustushüvitise taotluses peab olema ära näidatud taotletav summa Kindlustuslepingu
valuutas (vt. alapunkti 4.2) ning sellele tuleb lisada nõutavad dokumendid, mis tõendavad
Ekspordilepingust tulenevat kahjunõuet. Kindlustusvõtja peab Kindlustusandja nõudmisel
esitama täiendavad dokumendid, mis tal on seoses Ekspordilepinguga või mis ta sellega seoses
mõistlike jõupingutustega hankida saab.

4.1.4

Kindlustushüvitise taotlus koos muude nõutavate lisadokumentidega tuleb esitada
Kindlustusandjale hiljemalt 6 (kuue) kuu jooksul Kindlustushüvitise taotluse esitamise õiguse
tekkimisest. Nimetatud tähtajast hiljem esitatud Kindlustushüvitise taotlust Kindlustusandja ei
arvesta.
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4.2

Kahju suuruse arvutamine

4.2.1

Kahjusummaks on Kindlustuslepinguga kaetud ületähtajaliste nõuete summa ning
Tehinguintress alapunkti 4.2.2 kohaselt.

4.2.2

Kahju hõlmab ka Ekspordilepingu järgselt tasumisele kuuluvat Tehinguintressi, kuid
arvestatuna üksnes kindlustatud summalt, mille maksetähtpäev on saabunud. Tehinguintressi
nõue rahuldatakse üksnes alapunktis 4.1.1 nimetatud Riski Realiseerumise Ooteaja ja sellele
järgneva 30 (kolmekümne) päeva, kuid kokku mitte rohkem kui 120 (ühesaja kahekümne)
päeva eest arvates maksetähtpäevast.

4.2.3

Kahju suuruse arvutamisel lähtutakse alapunktides 4.2.1 ja 4.2.2 sätestatust ning sellest
arvatakse maha:
4.2.3.1 tähtajaks tasumata ja tasumisele kuuluvad võlakohustused, mis seonduvad kaupade
tarnimise või teenuste osutamisega pärast Kindlustuslepingu kehtetuks tunnistamist
või lõppemist, samuti kaupade tarnimise või teenuste osutamisega ajal kui
kindlustuskaitse oli peatunud või lõppenud;
4.2.3.2 viivisintressid ja pangakulud, välja arvatud alapunktis 4.2.2 nimetatud Tehinguintress;
4.2.3.3 Ostja poolt Kindlustushüvitise väljamaksmise hetkeks Kindlustusvõtjale esitatud
vastunõuded. Vastunõuded hõlmavad nii Kindlustuslepingu objektiks olevast tarnest
tulenevaid nõudeid kui ka nõudeid, mis tulenevad Kindlustusvõtja ja Ostja vahelistest
muudest õigussuhetest;
4.2.3.4 summad, mille hüvitamist on Kindlustusvõtja õigustatud nõudma kolmandatelt
isikutelt nende poolt antud täiendavate tagatiste olemasolu tõttu;
4.2.3.5 summad, mis saadakse kaupade müügist kolmandale isikule ja millest on maha
arvatud niisuguse müügiga seotud kulud.

4.2.4

Alapunktide 4.2.3.3 – 4.2.3.5 alusel mahaarvamisele kuuluvate summade mahaarvamisel
lähtutakse võlakohustuste tekkimise järjekorrast sõltumata nende tagasimaksetähtpäevast.
Tagatistega seotud summad kuuluvad mahaarvamisele nende võlakohustuste summast, mida
tagatised tagavad, välja arvatud juhul, kui tagatis on seatud juba tekkinud võlakohustuse
tagamiseks või kui Ostjal on Kindlustusvõtja ees maksetähtaja ületanud võlakohustusi.
Niisugusel juhul käsitletakse tagatist alapunktis 4.2.3.4 nimetatud täiendava tagatisena.

4.2.5

Kui pärast Kindlustushüvitise väljamaksmist selgub, et Kindlustusvõtja maksetähtaja ületanud
kindlustatud võlakohustus on väiksem kui kahjusumma, millest Kindlustushüvitise
väljamaksmisel lähtuti, on Kindlustusvõtja kohustatud tagastama selle osa
Kindlustushüvitisest, millele tal Kindlustuslepingu alusel õigus puudus.

4.2.6

Kahjusumma arvutatakse ning Kindlustushüvitis tasutakse Kindlustuslepingus näidatud
valuutas. Juhul kui Ekspordilepingu valuuta erineb Kindlustuslepingu valuutast, arvutatakse
kahjusumma lähtuvalt Kindlustusjuhtumi toimumise päeval Euroopa Keskpanga poolt
Kindlustuslepingus näidatud valuutale ja asjassepuutuvale välisvaluutale kehtestatud ametliku
vahetuskursi alusel.

4.3

Kindlustushüvitise väljamaksmine

4.3.1

Kindlustushüvitis kuulub väljamaksmisele hiljemalt 30 (kolmekümne) päeva jooksul pärast
kirjaliku Kindlustushüvitise taotluse ja kõigi nõutud lisadokumentide ja teabe esitamist
Kindlustusandjale.

4.3.2

Kui Kindlustusandja kahtleb Kindlustusvõtja nõudeõiguse olemasolus Ostja vastu, võib
Kindlustusandja nõuda Kindlustusvõtjalt enne Kindlustushüvitise väljamaksmist nõudeõiguse
tõendamist kas kohtuotsuse, vahekohtuotsuse või muu sarnase dokumendiga.

4.3.3

Kindlustusandja jätab endale õiguse maksta Kindlustushüvitis välja ennetähtaegselt.

4.3.4

Kindlustushüvitis makstakse välja Kindlustuskatte määrale vastavas ulatuses.
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4.4

Sissenõutud võlakohustuste jaotamine

4.4.1

Kindlustatud Ekspordilepingu täitmisel Ostja poolt, sõltumata kokkulepetest ning olenemata
laekunud summade suurusest ja sellest, kas tegu on Kindlustuslepinguga kaetud või katmata
kohustusega loetakse täidetuks kronoloogiliselt varem tekkinud nõuded.
Pärast Kindlustushüvitise väljamaksmist toimub Kindlustuslepinguga kindlustatud ja Ostjalt
sissenõutud võlakohustuste jaotamine Kindlustusandja ja Kindlustusvõtja vahel vastavalt
Kindlustuspoliisis ettenähtud kindlustuskatte protsendile olenemata sissenõutud summa
suurusest ning sellest, kas sissenõutud summa ületab makstud Kindlustushüvitise summat või
mitte. Enne sissenõutud võlakohustuste jaotamist arvatakse nendest maha Kindlustusandja
poolt heakskiidetud sissenõudmisega seotud kulud. Eelnimetatud põhimõttel jaotatakse
Kindlustusandja poolt heakskiidetud sissenõudmisega seotud kulud ka juhul, kui need
ületavad Ostjalt sissenõutud summat.
Kindlustuslepingus sätestatud valuutast erinevas valuutas saadud summad konverteeritakse
Kindlustuslepingus märgitud valuutasse Euroopa Keskpanga poolt kehtestatud ametliku
vahetuskursi alusel selle kuupäeva seisuga, mil summad laekusid.

4.4.2

4.4.3

4.4.4

Kindlustusandja osa laekunud summadest kuulub Kindlustusandjale tasumisele viivitamatult
pärast seda, kui summad on Kindlustusvõtjale laekunud.

5

Muud tingimused

5.1

Omavastutuse osa

5.1.1

Kindlustusvõtja ei või ilma Kindlustusandja eelneva kirjaliku nõusolekuta täiendavalt
garanteerida või kindlustada omavastutuse osa.

5.2
5.2.1

Kindlustuskaitse kehtetus
Kindlustuskaitse muutub kehtetuks ning kogu väljamakstud Kindlustushüvitise summa koos
Tehinguintressiga kuulub tagasimaksmisele, kui:
5.2.1.1 Kindlustusvõtja ei täida süüliselt oma Kindlustuslepingu järgseid kohustusi ning
Kindlustusandja poolt antud ettekirjutusi ja/või
5.2.1.2 Kindlustusvõtja või tema nimel tegutsev isik on esitanud Kindlustuslepingu taotluses
või muul viisil valeandmeid, mis on Kindlustuslepingu seisukohalt olulised, või ei ole
avaldanud teavet asjaolude kohta, mida teadis või oleks pidanud teadma.

5.2.2

Kindlustusandja ei ole kohustatud hüvitama kahju, mis on põhjustatud Kindlustusvõtja
poolsest Ekspordilepingu rikkumisest või Kindlustusvõtja või tema nimel tegutseva isiku
süülisest tegevusest või tegevusetusest.

5.3

Kindlustuslepingu ülesütlemine või sellest taganemine ning Kindlustuspreemia
tagasimaksmine

5.3.1

Kindlustusvõtja võib alati Kindlustuslepingu üles öelda või sellest taganeda välja arvatud
juhul, kui Kindlustusandja on teinud Kindlustushüvitise väljamakse.

5.3.2

Kui Kindlustusvõtja ütleb Kindlustuslepingu üles või taganeb sellest pärast kindlustuskaitse
jõustumist, kuulub tagasimaksmisele 85% (kaheksakümmend viis protsenti) makstud
Kindlustuspreemiast, millest on maha arvatud miinimumpreemia ning mis vastab
Kindlustusandja poolt kandmata jäänud riski suurusele ning -perioodile. Ülejäänud 15%
(viisteist protsenti) tasutud Kindlustuspreemiast ei kuulu tagastamisele.

5.4

Kindlustushüvitise nõudeõiguse loovutamine

5.4.1

Kindlustuslepingust tulenevat Kindlustushüvitise nõudeõigust ei või ilma Kindlustusandja
kirjaliku nõusolekuta loovutada.
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5.5

Kohaldatav õigus ja kohtualluvus

5.5.1

Käesoleva Kindlustuslepingu suhtes kohaldatakse Eesti õigust ja Eesti kohtualluvust.

5.6

Dokumentide tõlkimine

5.6.1

Kindlustusandja nõudmisel peab Kindlustusvõtja esitama dokumentide notariaalselt või
vandetõlgi poolt kinnitatud tõlked. Kui vastav nõue esitatakse seoses tasumata kindlustatud
võlakohustustega, loetakse tõlkimisega seotud kulud kuludeks alapunkti 3.5.3 tähenduses.
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