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1. Kes võib olla kindlustvõtja 

Kindlustusvõtjaks võib olla reisikorraldaja, seotud reisikorraldusteenuseid osutav ettevõtja või 

väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda asutatud reisiettevõtjate pakette vahendav 

reisivahendaja, kes on kohustatud omama ja esitama Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve 

Ametile (TTJA) Turismiseaduse 1 (TS) kohase tagatise  

 

1.1. Kindlustusvõtja kohustus 

Kindlustusvõtja kohustub andma õigeid andmeid TTJA-le vastavalt kehtestatud aruandluse 

korrale, et määrata õigesti TS-st tulenevat tagatiskohustus igal aruandeperioodil. Ettevõtja 

kohustub esitama majandustegevusateate, et registreerida oma tegevus Majandustegevuse 

registris (MTR) ja tagama, et esitatud andmed vastavad tema tegevuse iseloomule ja mahule 

igal ajaperioodil. Kindlustusvõtja nõustub, et Gar-Bo ja/või Vector küsivad kindlustusvõtjalt 

teda puudutavat infot, vajadusel hankides seda lisaks avalikest allikatest ning valdkondlikelt 

ettevõtjate liitudelt nagu ETFL, mille liige kindlustusvõtja on. 

 

1.2 Kindlustusandja kohustus 

Kindlustusandaja kohustub pärast kindlustuslepingu jõustumist väljastama kindlustusvõtjale 

garantiikirja TS –s nõutavale tagatisele ning saatma TTJA-le kehtestatud vormi kohase teatise 

garantii väljastamisest. 

 

2. Kellele laieneb kindlustuskate? 

Kindlustuskatet kohaldatakse kindlustusvõtjale ning garantiikirjas mainitud kaubamärkidele 

või ettevõtetele. 

 

3. Milline on kindlustuse kehtivus? 

Kindlustuslepingut saab sõlmida tähtajalise või tähtajatu lepinguna. Tähtajatu leping 

sõlmitakse üheks aastaks ning seda uuendatakse tavalise kontrollmenetluse järgselt eeldusel, 

et taotleja finantsseisund ei ole oluliselt muutunud ning kindlustusmakse on tasutud 

tähtaegselt.  

 

Kindlustusvõtja peab hindama tagatise suurust kindlustusperioodi kestel ja vajadusel seda 

suurendama. Kui ilmneb tagatise suurendamise vajadus, siis selleks sõmitakse uus leping 

pärast tavalist kontrollprotseduuri ning kindlustsumakse tasumist. 

 

Tähtajaline leping sõlmitakse taotleja poolt soovitud perioodiks eelmainitud eeldustel. 

 

4. Tagatise kasutamine 

Otsuse maksegarantii kasutamiseks korvamaks kahjusid reisiettevõtja tagatise arvelt teeb 

TTJA. Väljamakse seatud tagatise arvelt teeb Gar-Bo koheselt, kui on saanud sellekohased 

juhised TTJA-lt. 

 

5. Kindlustusmakse tasumine 

Kindlustusmakse tasutakse ettemaksuna. Kindlustusleping jõustub pärast kindlustspoliisi 

väljastamist ja garantiikirja saatmist TTJA-le. 
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6. Garantii tagasivõtmine 

Avaldus kahjude kompenseerimiseks maksegarantii arvelt peab olema tehtud TTJA poolt 

määratud perioodi jooksul. Juhatus otsustab seejärel aja, mille jooksul teostatakse tagatisest 

väljamaksed. 

 

Tavaliselt tähendab see, et garantiid ei saa tagastada Gar-Bo-le enne juhatuse poolt määratud 

perioodi lõppu.  

 

7. Kindlustuslepingu lõpetamine  

7.1 Kindlustusvõtja õigus leping lõpetada 

Kindlustusvõtja võib kindlustuslepingu lõpetada kindlustusperioodi lõppemisel. Lepingu 

lõpetamise taotlus tuleb teha kirjalikult. 

 

7.2 Kindlustusandja õigus leping lõpetada 

Gar-Bo’l on õigus lõpetada leping kindlustusperioodi jooksul mistahes ajal ning lõpetamine 

jõustub koheselt, juhul kui Võlaõigusseadus2 (VÕS) ei näe ette teisiti. Kui leping lõpetatakse 

garantiiperioodi kestel, siis järelolevat kindlustusmakse osa ei tagastata. 

 

Gar-Bo’l on õigus enne igat kindlustusperioodi jätta kindlustusleping pikendamata, kui 

kindlustusvõtja majanduslik seisund on oluliselt halvenenud. Lõpetamisest antakse teada 

kirjalikult vähemalt 1 kuu enne lepingu uuendamise tähtaega. 

 

8. Tagasinõude õigus 

Kui Gar-bo on teinud väljamakseid seatud tagatise arvelt, siis nende väljamaksete osas tekib 

Gar-Bo’l õigus tagasinõudele kindlustusvõtjalt. 

 

9. Kindlustusseadus 

Muude tingimuste osas kohaldatakse kindlustusele VÕS sätteid. 

 

10. Vaidlused 

Seda kindlustust puudutavad vaidlused lahendatakse Rootsi üldkohtus rootsi seadusandlusest 

lähtuvalt. Käesolev kindlustus ei korva vaidlusest põhjustatud kulusid. 

 

Kindlustuse vahendaja:  

Vector Nordic AB (ettev. reg. nr. 559006-0496)  

Aadress: P.O. Box 55545, S-102 04 Stockholm, Rootsi 

e-post: info@vectornordic.com  

Telefon: +46 8 762 68 70  

 

Kindlustaja: Gar-Bo Försäkring AB (ettev. reg. nr. 516401-6668), Rootsi 
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