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eKONTORI JA MOBIILIRAKENDUSE 

KASUTUSTINGIMUSED 

 
Kinnitatud AAS „BTA Baltic Insurance Company“ 

juhatuse 22.07.2020 otsusega nr LVB1_0002_02-03-03-2020-117 

Jõustunud 28.07.2020. 

 

1. KASUTATUD MÕISTED 
 

Autentimine – kasutaja tuvastamise protsess, mille käigus selgitatakse välja, kas kasutaja on volitatud kasutama 

andmeid, programme või seadmeid, samuti teatud süsteemi töörežiime. 

Biomeetriline lahendus – turvalahendus, mille tagab kasutaja mobiiliseade, mille raames kasutaja kui füüsiline 

isik, kasutades kasutaja seadme unikaalseid omadusi, läbib autentimise mobiiliseadmel. 

ВТА – AAS „BTA Baltic Insurance Company“ Eesti filiaal. 

Kasutaja – mistahes füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab nende tingimuste kohaselt iseteeninduse või 

mobiilirakendusi. 

Mobiilirakendus – BTA rakenduslik tarkvara, mis toimib operatsioonisüsteemides Android Google LLC ja IOS Apple 

Inc. 

Tingimused – BTA iseteeninduse ja mobiilirakenduse kasutustingimused. 

Teenused – mobiilirakenduses ja iseteeninduses kättesaadavad kindlustusteenused, mida pakub ВТА, sealhulgas 

kindlustuslepingute sõlmimine ja avalduste esitamine kindlustushüvitise väljamaksmiseks.  

eKontor – ВТА veebilehekülg www.bta.ee või eKontor.bta.ee, kus on võimalik saada teenuseid või kasutada teisi 

võimalusi, mida eKontor pakub. 

PIN-kood – ainult kasutajale teadaolev mobiilirakenduse identifitseerimise number, mille koostab kasutaja ning 

kasutab seda mobiilirakenduses autentimiseks. 

2. ÜLDTINGIMUSED 
 

2.1. Kasutustingimused on siduvad igale eKontori kasutajatele. 

2.2. ВТА-l on õigus igal ajal tingimusi ühepoolselt muuta. Muudatused jõustuvad nende avaldamisel eKontoris või 

mobiilirakenduses. 

2.3. eKontori ja mobiilirakenduse kasutamist loetakse iga kasutaja nõusolekuks nende tingimustega, sealhulgas 

nende täienduste ja muudatustega. Kasutaja kohustub tingimuste, täienduste ja muudatustega regulaarselt 

tutvuma, et saada õigeaegset teavet muudatuste kohta. Kui kasutaja ei ole tingimustega või mistahes 

tingimuste eraldi punktiga nõus, kohustub kasutaja viivitamatult lõpetama eKontori või mobiilirakenduse 

kasutamise. 

2.4. Esmakordsel autentimisel eKontoris või mobiilirakenduses sisestab ja kinnitab kasutaja isiklikud andmed, mis 

edastatakse ВТА-le internetipanga või digitaalse autentimisvahendi kaudu vahendusel. Järgmiste autentimiste 

ajal kasutab kasutaja eKontoris internetipanka või digitaalselt autentimisvahendi ning mobiilirakenduses 

autentimisel biomeetrilist lahendust või PIN-koodi. 

2.5. eKontor ja mobiilirakendus on kasutajale kättesaadavad ööpäevaringselt. Lubatud on pausid süsteemi töös, 

mis on seotud EKontori ja mobiilirakenduse hooldus- ja uuendustöödega. 

2.6. ВТА-l on õigus pakkuda kasutajale lisateenuseid ja funktsionaalsusi, samuti täielikult või osaliselt lõpetada 

teenuste või funktsionaalsuse pakkumine ilma kasutaja nõusolekuta. 

2.7. Kui mobiilirakendusse lisandub uus funktsionaalsus või uus turvameede, siis kasutaja, kinnitades vastava 

mobiilirakenduse uuenduse või kasutades mobiilirakenduse uuendatud versiooni, nõustub vastavate 

uuendustega.  

2.8. Kasutaja mobiiliseadme või PIN-koodi kaotuse või varguse korral või mistahes muu riski korral, mille puhul 

kolmas isik saab enda valdusesse kasutaja mobiiliseadme, ligipääsu eKontorile või mobiilirakendusele, teavitab 

kasutaja sellest viivitamatult ВТА-d. 

2.9. ВТА-l ei ole õigust pakkuda kindlustusteenust, samuti ei ole ВТА kohustatud välja maksma kindlustushüvitist 

ega pakkuma mistahes hüvesid kindlustuslepingu lausel, kui sellise kindlustusteenuse osutamine, 

kindlustushüvitise väljamaksmine või hüve pakkumine: 

http://www.bta./
https://e-kontor.bta.ee/
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2.9.1. on vastuolus sanktsioonide, keeldude või piirangutega, mille on ette näinud ÜRO, Euroopa Liidu, Eesti 

Vabariigi või Ameerika Ühendriikide normaktiivaktide kaubanduslikud või majanduslikud sanktsioonid 

(tingimusel, et see ei riku tingimusi ega normatiivakte, mida ВТА kasutab); 

2.9.2. on vastuolus edasikindlustaja, kellega BTA on sõlminud edasikindlustuslepingu, sanktsioonidele, 

keeldudele või piirangutele, mis on ette nähtud edasikindlustaja päritolumaa normatiivaktidega. 

3. KASUTAJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 
 

3.1. Nende tingimustega nõustudes kinnitab kasutaja, et ta ei kasuta eKontori ega mobiilirakendusi ebaseaduslikel 

eesmärkidel, ega teosta toiminguid, mis võivad mõjutada eKontori ja mobiilirakenduse tegevust ning 

turvalisust. 

3.2. Kasutaja kohustub esitama oma õiged isikuandmed. 

3.3. Kasutaja kannab vastutust oma andmete ajakohastamise eest. 

3.4. Kasutaja on kohustatud esitama õigeaegset ja täpset teavet, mis on vajalik teenuste osutamiseks. 

3.5. Kasutaja kinnitab, et ei kasuta teise füüsilise isiku autentimisvahendeid. 

3.6. Kasutaja kohustub ebaselguse korral, samuti juhul, kui avastab ebatäpsusi oma andmetes või ebakõla eKontori 

või mobiilirakenduse töös, teavitama sellest koheselt kirjalikult ВТА-d e-kirjaga aadressil bta@bta.ee. 

4. ВТА ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 
 

4.1. ВТА-l on õigus ilma kasutajat ette teavitamata muuta teenuste osutamise korda eKontoris ja 

mobiilirakenduses, muuta kasutajale pakutavate teenuste ja teabe mahtu, samuti eKontori ja mobiilirakenduse 

funktsionaalset ja visuaalset lahendust. 

4.2. ВТА-l on õigus igal ajal täielikult või osaliselt lõpetada eKontori või mobiilirakenduse töö või lõpetada kasutajale 

eKontori või mobiilirakenduse vahendusel teenuse osutamine. 

4.3. ВТА ei vastuta kahju eest, mis on tekkinud kasutajale kolmanda isiku, kellel on tekkinud võimalus kasutada 

kasutaja isiklikke autentimisvahendeid, autentimise või eKontori ja mobiilirakenduse kasutamise tagajärjel. 

4.4. ВТА tagab kasutaja isikuandmete konfidentsiaalsuse. Konfidentsiaalset informatsiooni võib kolmandatele 

isikutele edastada ainult Eesti Vabariigis kehtivates normatiivaktides ettenähtud juhtudel või kasutaja 

nõusolekul. 

4.5. Kõik vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui vaidlusi ei suudeta läbirääkimiste teel lahendada, siis 

vaadatakse need läbi Eesti Vabariigi kehtivate normatiivaktide kohaselt. 

5. eKONTORI JA MOBIILIRAKENDUSE KASUTAMINE NING OHUTUS 
 

5.1. Mobiilirakenduse kasutamise alguses saab kasutaja ligipääsu mobiilirakendusele autentimisvahendite 

vahendusel ja loob unikaalse PIN-koodi. Samuti saab kasutaja aktiveerida autentimise, kasutades biomeetrilisi 

lahendusi, kui kasutaja mobiiliseade tagab sellise võimaluse. 

5.2. eKontori ja mobiilirakendust kasutades kannab kasutaja vastutust oma seadme ja internetiühenduse ohutuse 

eest (sealhulgas ka kasutades WiFi-võrku või tootja heaks kiidetud arvutit või mobiiliseadet ning tarkvara). 

5.3. Mobiilirakendusele ligipääsemiseks autendib kasutaja end loodud PIN-koodi või biomeetrilise lahenduse abil. 

5.4. Kasutaja tagab, et temale kuuluvat või seaduslikul alusel kasutatavat seadet kasutaks ainult kasutaja ja seda 

hoitaks selliselt, et välistada teiste isikute ligipääs sellele. 

5.5. ВТА-l on õigus eeldada, et kasutaja on mobiiliseadme ainus kasutaja. 

6. ANDMETE KASUTAMINE 
 

6.1. Isikuandmete vastutav töötleja on BTA (AAS „BTA Baltic Insurance Company“ Eesti filiaal, registrinumber 

11223507, juriidiline aadress Lõõtsa 2b, 11415, Tallinn, Eestie-post:bta@bta.ee  tel. 56868668). Andmete 

töötlemisel eKontoris ja mobiilirakenduses rakendab ВТА konfidentsiaalsuspoliitikat, mis on avalikult kätte 

saadav ВТА kodulehel siit. 

6.2. Kindlustusteenuste osutamise raames on mobiilirakendusel õigus näidata teavitusi, saada ligipääs 

mobiiliseadmes kasutaja asukohaandmetele, kaamerale, fotodele ja videosalvestistele, kui kasutaja on valinud 

vastavate mobiilirakenduse funktsioonide kasutamise. 

6.3. eKontoris ja mobiilirakenduses toimib andmete töötlemine statistika eesmärgil, kasutades küpsiseid, et 

parandada eKontori ja mobiilirakenduse funktsionaalsust. Täpsem teave on avaldatud siin. 

mailto:bta@bta.
https://www.bta.ee/ee/about/isikuandmete-kaitse-bta-s
https://www.bta.ee/ee/legal_cookies

