
 
 

 
Reisiteenuste garantiikindlustuse tingimused (Estonia) 
 
1. Kes võib olla kindlustusvõtja 
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  
 
2. Kindlustusvõtja kohustus 
Kindlustatu kohustub esitama Gar-Bo'le ja Vector Nordicule korrektsed ja täielikud dokumendid 
seoses kindlustuse sõlmimisega. 
Kindlustatu peab Gar-Bo’d ja/või Vector Nordicut pidevalt informeerima oma finantsarengust ning 
kohustub viivitamatult teavitama Gar-Bo’d ja/või Vector Nordicut oma tegevuse ja finantsarengu 
muutustest, mis võivad mõjutada lepingulisi suhteid. 
 
3. Kindlustusandja kohustus 
Kindlustusandaja kohustub pärast kindlustuslepingu jõustumist väljastama kindlustusvõtjale 
garantiikirja TS –s nõutavale tagatisele ning saatma TTJA-le kehtestatud vormi kohase teatise garantii 
väljastamisest. 
 
4. Kellele laieneb kindlustuskate? 
Kindlustuskatet kohaldatakse kindlustusvõtjale ning garantiikirjas mainitud kaubamärkidele või 
ettevõtetele. 
 
5. 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. 
 
6. 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. 
 
7. Kindlustusmakse tasumine 
Kindlustusmakse tasutakse ettemaksuna. Kindlustusleping jõustub pärast kindlustspoliisi väljastamist 
ja garantiikirja saatmist TTJA-le. 
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8. 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.  
 
9. Kindlustusvõtja õigus leping lõpetada 
Kindlustusvõtja võib kindlustuslepingu lõpetada kindlustusperioodi lõppemisel. Lepingu lõpetamise 
taotlus tuleb teha kirjalikult. 
 
10. 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. 
 
11. Tagasinõude õigus 
Kindlustusvõtja (reisikorraldaja/jaemüüja) kohustub Gar-Bo'lt koheselt Gar-Bo taotlusel hüvitama 
kõik ja mistahes hüvitised maksegarantiist, mille Gar-Bo maksis selle reisikorraldaja/jaemüüja nimel 
koos intressidega ning Gar-Bo poolt kantud mõistlikud taskukohased kulud. Intressi makstakse Rootsi 
riigipanga viitemääraga, millele lisatakse 8 protsendipunkti. See kindlustusvõtja 
(reisikorraldaja/jaemüüja) tagasimaksekohustus kehtib sõltumata kindlustusvõtja finantsseisundist 
(sealhulgas maksete peatamine või pankrot).  
 
12. Kindlustusseadus 
Muude tingimuste osas kohaldatakse kindlustusele VÕS sätteid. 
 
13. 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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