ÜLDISED LEPINGUTINGIMUSED 1/2008
Kehtivad alates 01.07.2008

Kindlustusjuhtum on eelnevalt kokkulepitud
sündmus, mille toimumise korral peab Seesam
täitma oma lepingust tuleneva täitmise kohustuse.

EESMÄRK
Käesolevate üldiste lepingutingimuste eesmärk on
sätestada üldised põhimõtted Seesam Insurance
AS kindlustuslepingute sõlmimiseks, täitmiseks
ning kahjude hüvitamiseks.

Kindlustussumma on poolte vahel kokkulepitud
rahasumma, mis on Seesamipoolseks maksimaalseks väljamaksusummaks.

PÕHIMÕISTED

Kindlustusväärtus on kindlustushuvi väärtus
kindlustusjuhtumi toimumise ajal.

Kindlustusleping on kindlustusandja ja kindlustusvõtja vahel kirjalikus või kirjalikku taasesitamist
võimaldavas vormis sõlmitud kokkulepe (edaspidi
leping), mille kohaselt kohustub kindlustusandja
kindlustusjuhtumi toimumisel hüvitama kindlustusjuhtumi tõttu tekkinud kahju või täitma lepingu muul
kokkulepitud viisil (kindlustusandja täitmise kohustus) ning kindlustusvõtja kohustub tasuma kindlustusandjale kindlustusmakseid.

Kindlustusperiood on ajavahemik, mille alusel
arvutatakse kindlustusmakseid. Kindlustuskaitse
kehtib poliisil märgitud kindlustusperioodi jooksul,
kui lepingust ei tulene teisiti.
Kindlustuskaitse on Seesami lepingu tingimustega
piiritletud kohustus maksta kindlustusjuhtumi korral
kindlustushüvitist või sooritada muud lepingus
ettenähtud teod.

Poliis on Seesami poolt välja antud dokument, mis
tõendab lepingu sõlmimist. Poliis võib olla pealkirjastatud ka teisiti.

Üldtingimused on käesolevad Seesami üldised
lepingutingimused 1/2008.

Kindlustusandja on Seesam Insurance AS (edaspidi Seesam).

Kindlustustingimused on üldtingimused, kindlustusliigi tingimused ja eritingimused.

Kindlustusvõtja on isik, kes on sõlminud
Seesamiga lepingu.

Ohutusnõuded on lepingus sätestatud või vara
valmistaja poolt või õigusaktidega kehtestatud
nõuded, mille eesmärgiks on kahjude vältimine,
riskiohu vähendamine ning vara või isiku turvalisuse
tagamine.

Kindlustatud isik on kindlustusvõtja või nimeliselt
määratletud või määratlemata kolmas isik, kellega
seotud kindlustusriski on kindlustatud. Eeldatakse,
et kindlustatud on kindlustusvõtjaga seotud
kindlustusriski.

Omavastutus on lepinguga määratud rahasumma
või muu lepinguga määratud väärtus (protsent
kahjust, periood vms), mis jääb kindlustusjuhtumis
kindlustusvõtja enda kanda.

Kindlustatud ese on kindlustatud isiku elu ja tervis
või kindlustatud isikule kuuluv asi, õigus, kohustus
või kulu, mille suhtes leping sõlmiti.

Kindlustushüvitis on rahaline hüvitis või lepingus
ettenähtud mitterahaline hüvitis, millega hüvitatakse
kindlustusjuhtumi tagajärjel tekkinud kahju.

Soodustatud isik on isik, kellel on kindlustusjuhtumi toimumise korral õigus saada kindlustushüvitist, kokkulepitud rahasummat või Seesami
muud kohustuse täitmist vastavalt lepingule. Pärast
kindlustusvõtja surma ei või tema pärijad soodustatud isikut asendada.
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LEPINGU DOKUMENDID JA
TÕLGENDAMINE

1.1
Lepingu dokumendid on üks või mitu
järgmist dokumenti: sooviavaldus lepingu sõlmimiseks, pakkumus, kindlustusvõtja nõusolek lepingu
sõlmimiseks, poliis, ülevaatuse akt, kindlustatud
esemete loetelu ning muud lepingus nimetatud
dokumendid. Lepingu dokumendid on nimetatud
poliisil, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

Kolmas isik on isik, kes ei ole ei kindlustusvõtja või
temaga samastatud isik ega Seesam.
Kindlustushuvi on kindlustusvõtja huvi kindlustada ennast kindla kindlustusriski vastu.
Kindlustusrisk on oht, mille vastu kindlustatakse.

1.2
Lepingu suhtes kehtivad kindlustustingimused on nimetatud poliisil.
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1.3
Lepingu täitmisel ja tõlgendamisel lähtutakse lepingust tervikuna. Vastuolude ilmnemisel
lähtutakse esmalt poliisist, seejärel muudest lepingu
dokumentidest, siis kindlustusliigi eritingi-mustest,
seejärel kindlustusliigi tingimustest ning viimasena
üldtingimustest.

3.2
Seesam väljastab kindlustusvõtjale enda
poolt allkirjastatud poliisi. Allkiri poliisil võib olla
digitaalne või tiraþeeritud. Seesam võib poliisi
kindlustusvõtjale üle anda või saata selle posti teel
või elektrooniliselt.

1.4
Lepingu tõlgendamisel on esmane lepingu
mõistele antud eritähendus ning lepingu eestikeelne tekst, kui lepingus ei ole märgitud teisiti.

3.3
Seesam edastab kindlustusvõtjale kindlustustingimused hiljemalt koos poliisiga, kui kindlustusvõtja seda nõuab. Kindlustustingimustega saab
kindlustusvõtja tutvuda Seesami kontorites või
internetilehel www.seesam.ee.

1.5

Kohaldamisele kuulub Eesti õigus.
3.4
Kui kindlustusvõtja täidab tingimuse, mis on
poliisil ette nähtud lepingu sõlmimiseks, siis
eeldatakse, et kindlustusvõtja on poliisi kätte
saanud, ta on kindlustustingimustega tutvunud ning
nendega nõus. Kui kindlustusvõtja poliisi kätte ei
saa või tal ei ole võimalik kindlustustingimustega
tutvuda, siis peab ta sellest viivitamatult teatama
Seesamile.

1.6
Kindlustusvõtja võib nõuda Seesamilt
asenduspoliisi ning tema poolt kirjalikult või kirjalikku
taasesitamist võimaldavas vormis tehtud tahteavalduse ärakirja väljastamist. Samuti võib kindlustusvõtja nõuda Seesami valduses olevate kindlustusvõtja lepinguga seotud andmete ja dokumentide koopiate väljastamist, kui ta tõendab, et need
mõjutavad tema lepingust tulenevaid õigusi ja
kohustusi. Dokumentide ja andmete väljastamist ei
ole õigus nõuda, kui see on vastuolus õigusaktidega.
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3.5
Lepingu muutmiseks peab kindlustusvõtja
esitama Seesamile avalduse. Leping on muudetud,
kui Seesam on väljastanud muudatuse kohta uue
poliisi ning kindlustusvõtja on täitnud tingimuse, mis
on nimetatud dokumendil ette nähtud lepingu
jõustamiseks.

TEADETE SAATMINE JA SALVESTAMINE

2.1
Kõik kindlustusvõtja, kindlustatud isiku ja
soodustatud isiku teated, mis tuleb vastavalt
lepingule või õigusaktidele Seesamile edastada,
samuti kõik lepinguga seotud avaldused ja
nõusolekud, tuleb saata Seesamile kirjalikult või
kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, kui ei
ole kokkulepitud teisiti.
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4.1
Leping jõustub sõlmimisel, kui lepingus ei
ole ette nähtud muud jõustamise tingimust või
tähtaega.
4.2
Kindlustuskaitse kehtib poliisil märgitud
kindlustusperioodi jooksul, kui lepingust ei tulene
teisiti.

2.2
Poliisi ja muud lepinguga seotud dokumendid annab Seesam üle või edastab lepingus
nimetatud kindlustusvõtja postiaadressil või elektronposti aadressil.

4.3
Lepinguga võib ette näha, et kindlustuskaitse algab tagasiulatuvalt enne lepingu sõlmimist.

2.3
Kõik teated, mis Seesam peab lepingu või
õigusaktide kohaselt edastama kindlustusvõtjale,
kindlustatud isikule, soodustatud isikule või
hüpoteegipidajale, saadab Seesam kirjalikult või
kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Üldise
iseloomuga teated avaldab Seesam internetiaadressil www.seesam.ee või edastab massiteabevahendite kaudu.

4.4

4.4.2 Pidev leping kehtib pärast kindlustusperioodi lõppemist veel ühe kindlustusperioodi, kui
pooled ei lõpeta lepingut üldtingimustes toodud
lepingu ülesütlemise alustel. Kui kindlustustingimused on eelmise kindlustusperioodiga võrreldes muutnud, edastab Seesam kindlustusvõtjale
uued kindlustingimused.
4.5
Pideva lepingu võib kumbki lepingupool
üles öelda jooksva kindlustusperioodi lõpul, teatades sellest ette üks kuu.

LEPINGU SÕLMIMINE JA MUUTMINE

3.1
Leping on sõlmitud, kui kindlustusvõtja on
täitnud ühe alljärgnevatest poliisil märgitud tingimustest:
1
2
3

Leping on kas tähtajaline või pidev.

4.4.1 Tähtajaline leping kehtib lepingu sõlmimisest kuni kokkulepitud kindlustusperioodi lõppemiseni, kui pooled ei lõpeta lepingut varem vastavalt
üldtingimustes toodud lepingu ülesütlemise alustel.

2.4
Seesamil on õigus salvestada kõik sidevahendi teel talle edastatud teated ja muud
toimingud ning kasutada vajadusel vastavaid
salvestusi kindlustusvõtja või muude lepinguga
seotud isikute tahteavalduste ja toimingute
tõendamiseks.
3

LEPINGU JÕUSTUMINE JA KEHTIVUS
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kindlustusvõtja on edastanud Seesamile
oma nõusoleku lepingu sõlmimiseks;
kindlustusvõtja on tasunud Seesamile
esimese kindlustusmakse;
kindlustusvõtja on täitnud mõne muu
lepingus nimetud tingimuse.

SOODUSTATUD ISIKU MÄÄRAMINE

5.1
Soodustatud isik määratakse ja muudetakse lepingus kindlustusvõtja ja Seesami kokkuleppel. Soodustatud isik märgitakse lepingus. Kui
kindlustusvõtja ja kindlustatud isik ei ole sama isik,
on soodustatud isiku muutmiseks vajalik kindlus2

tatud isiku kirjalik nõusolek.

kindlustusmakset tasunud.

5.2
Kui soodustatud isik kaotab temast tulenevate asjaolude tõttu õiguse kindlustushüvitisele
või kui soodustatud isik on surnud või lõppenud enne
kindlustusjuhtumi toimumist, loetakse, et soodustatud isikut ei ole määratud.

8.4
Kui kindlustusvõtja tasub kindlustusmakse
ühe kuu jooksul lepingu ülesütlemisest või
maksmiseks määratud tähtaja möödumisest ja
kindlustusjuhtumit ei ole enne tasumist toimunud, ei
loeta lepingut punktis 8.3 sätestatud juhul üles
öelduks.
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KINDLUSTUSMAKSE TASUMINE

6.1
Kindlustusvõtja peab tasuma kindlustusmaksed Seesamile poliisil või arvel märgitud tähtajal
ja summas.

8.5
Kui kindlustusvõtja ei tasu teist või järgnevat
osamakset tähtaegselt ning Seesam ei anna
kindlustusvõtjale maksmiseks täiendavat tähtaega,
loetakse leping maksetähtaja möödumise hetkest
üles öelduks.

6.2
Kindlustusvõtja peab tasuma poliisil või
arvel nimetatud kindlustusmaksed õigel ajal olenemata sellest, kas Seesamile on talle saatnud
meeldetuletuse või arve.
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KINDLUSTUSVÕTJAGA SAMASTATUD
ISIKUD

9.1
eest:

Kindlustusvõtja vastutab järgmiste isikute
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1
2
3

kindlustatud isik;
kindlustatud eseme seaduslik valdaja;
isikud, kes kasutavad või valdavad kindlustatud eset kindlustusvõtja, kindlustatud isiku
või eseme seadusliku valdaja nõusolekul;
kindlustusvõtja või kindlustatud isiku seaduslikud või faktilised perekonnaliikmed;
isikud, kes seaduse, muu lepingu (sh
tööleping) või muu õigussuhte alusel on
kohustatud järgima ekspluatatsiooni, ohutuse, kahju vältimise, piiramise, päästmise
vms nõudeid.

ESIMESE KINDLUSTUSMAKSE
TASUMISEGA HILINEMINE

7.1
Kui kindlustusvõtja ei ole 14 päeva jooksul
pärast lepingu sõlmimist tasunud kindlustusmakset
või esimest osamakset, võib Seesam kuni makse
tasumiseni lepingust taganeda.

4
7.2
Kui Seesam ei ole kolme kuu jooksul alates
kindlustusmakse sissenõutavaks muutumisest esitanud kohtusse hagi kindlustusmakse sissenõudmise kohta eeldatakse, et Seesam on lepingust
taganenud.
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7.3
Kui sissenõutavaks muutunud kindlustusmakse või esimene osamakse ei ole tasutud
kindlustusjuhtumi toimumise ajaks, vabaneb
Seesam oma täitmise kohustusest.

9.2
Kindlustusvõtja peab eelnimetatud isikutele
selgitama lepingust tulenevaid nõudeid (eelkõige
ohutusnõuete täitmist).

7.4
Punkte 7.1-7.3 kohaldatakse juhul, kui esimese kindlustusmakse tasumine ei ole punkti 3.1
kohaselt lepingu sõlmimise tingimuseks.

9.3
Punktis 9.1 toodud isikute poolt lepingu
nõuete täitmata jätmine loetakse kindlustusvõtjapoolseks lepingu rikkumiseks.
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JÄRGMISTE KINDLUSTUSMAKSETE
TASUMISEGA HILINEMINE

SEESAMI TEAVITAMISKOHUSTUS

10.1
Kui lepingu kehtivuse ajal muutub Seesami
nimi, õiguslik vorm, aadress või selle kontori
aadress, kus leping sõlmiti, või kindlustusjärelevalve
aadress, teatab Seesam sellest kindlustusvõtjale
kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis või
avaldab teate internetiaadressil www.seesam.ee.

8.1
Kui kindlustusvõtja ei tasu teist või järgnevat
osamakset tähtaegselt, võib Seesam määrata
kindlustusvõtjale maksmiseks vähemalt kahenädalase tähtaja, ehitise kindlustamise korral ühekuulise
tähtaja.
8.2
Kui Seesam on määranud kindlustusmakse
tasumiseks täiendava tähtaja ning kindlustusjuhtum
toimub pärast selle tähtaja möödumist, ilma et
kindlustusvõtja oleks kindlustusjuhtumi toimumise
ajaks kindlustusmakset tasunud, vabaneb Seesam
oma täitmise kohustusest, välja arvatud juhul, kui
kindlustusmakse tasumata jätmine toimus kindlustusvõtjast mittetuleneva asjaolu tõttu.
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KINDLUSTUSVÕTJA TEAVITAMISKOHUSTUS

11.1
Kindlustusvõtja peab lepingu sõlmimisel
edastama Seesamile tõese ja täieliku info kõigi
kindlustusvõtjale teadaolevate oluliste asjaolude
kohta, mis võivad oma olemuse tõttu mõjutada
Seesami otsust sõlmida leping või seada lepingu
sõlmimiseks kindlad tingimused. Teavitamiskohustus kehtib ka juhul, kui kindlustusvõtja eeldab,
et vastav asjaolu võib olla Seesamile juba teada.

8.3
Kui Seesam on määranud kindlustusmakse
tasumiseks täiendava tähtaja ning kindlustusvõtja ei
ole selle tähtaja jooksul kindlustusmakset tasunud,
võib Seesam lepingu ette teatamata üles öelda.
Seesam võib juba punktis 8.1 nimetatud teates
avaldada, et loeb lepingu tähtaja möödumisel üles
öelduks, kui kindlustusvõtja ei ole tähtaja jooksul

11.2
Olulised asjaolud on nimetatud kindlustusliigi tingimustes, avaldusel või poliisil.
11.3
3

Kindlustusvõtja peab Seesamile viivitama-

tult teatama, kui lepingu kehtivuse ajal on:
1
2
3
4
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toimunud muudatused olulistes asjaoludes
või muudes lepingus nimetatud andmetes;
kindlustusrisk on suurenenud;
kindlustatud ese on võõrandatud;
kui kindlustatud ehitise alune kinnistu on
koormatud hüpoteegiga.

13.1
Kui kindlustatud on kolmanda isikuga
seotud kindlustusriski, on kolmandal isikul õigus
nõuda Seesamil lepingu täitmist ja kõiki sellega
seotud õigusi ainult kindlustusvõtja nõusolekul, välja
arvatud juhul, kui kolmas isik on lepingus soodustatud isikuna nimetatud.

KINDLUSTUSVÕTJA TEAVITAMISKOHUSTUSE RIKKUMISE TAGAJÄRJED

12.1
Kui kindlustusvõtja ei ole Seesamile
teatanud olulisest asjaolust, rikkudes punkte 11.1 11.3 või on tahtlikult vältinud olulise asjaolu
teadasaamist või on andnud olulise asjaolu kohta
ebaõiget teavet, võib Seesam taganeda lepingust
kuu aja jooksul alates ajast, kui ta sai teada või pidi
teada saama teatamiskohustuse rikkumisest, välja
arvatud juhul, kui:
1

2
3

4

KOLMANDA ISIKU RISKI
KINDLUSTAMINE, ALAKINDLUSTUS,
ÜLEKINDLUSTUS JA MITMEKORDNE
KINDLUSTUS

13.2
Kui kindlustusvõtja ei ole kindlustatud isik, ei
ole tal õigust nõuda Seesamilt lepingu täitmist ega
käsutada lepingust tulenevaid õigusi, välja arvatud
juhul, kui ta tõendab, et kindlustatud isik andis talle
selleks nõusoleku.
13.3
Alakindlustuse ja ülekindlustuse puhul on
kindlustusvõtjal õigus esitada Seesamile avaldus
kindlustussumma ja kindlustusväärtuse vastavusse
viimiseks lepingus. Alakindlustuse kõrvaldamiseks
peab kindlustusvõtja lepingu muutmiseks tasuma
Seesamile täiendava kindlustusmakse. Ülekindlustuse kõrvaldamiseks on kindlustusvõtjal õigus nõuda
kindlustussumma vähendamist lepingus koos
kindlustusmakse vastava vähendamisega.

Seesam juba teadis asjaolu, mida talle ei
teatatud, või teadis, et teave, mida
kindlustusvõtja oli talle teatanud, on
ebaõige;
kindlustusvõtja ei ole süüdi teatamiskohustuse rikkumises;
asjaolu, millest kindlustusvõtja ei teatanud
või mille kohta ta andis ebaõiget teavet,
langes enne kindlustusjuhtumi toimumist
ära;
Seesam on lepingust taganemise õigusest
loobunud.

13.4
Mitmekordse kindlustuse puhul võib kindlustusvõtja hiljem sõlmitud lepingu üles öelda või
nõuda Seesamilt kindlustusmakse ja kindlustussumma vähendamist suuruseni, mis ei ole kaetud
varem sõlmitud lepinguga. Leping loetakse nimetatud juhul üles öelduks või kindlustussumma ja
kindlustusmakse vähendatuks selle kindlustusperioodi lõpuks, mille jooksul ülesütlemise või kindlustussumma ja kindlustusmakse vähendamise teade
esitati.

12.2
Kui kindlustusvõtja peab teatama Seesamile olulistest asjaoludest Seesami poolt esitatud
küsimuste põhjal, võib Seesam lepingust taganeda
juhul, kui asjaolust, mille kohta pole küsitud, jäeti
teatamata tahtlikult.
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12.3
Kui Seesamil puudub vastavalt punktile
12.2 õigus lepingust taganemiseks, võib ta nõuda
kindlustusvõtjalt suurema kindlustusmakse tasumist ühe kuu jooksul ajast, millal ta sai teada
kindlustusvõtja teatamiskohustuse rikkumisest.

KINDLUSTATUD ASJA VÕÕRANDAMINE

14.1
Kindlustatud asja võõrandamisest peavad
asja võõrandaja või omandaja Seesamile viivitamatult teatama.
14.2
Kui kindlustusvõtja kindlustatud asja võõrandab, lähevad asja omandajale üle kõik
kindlustusvõtja lepingust tulenevad õigused ja
kohustused (sh õigus kindlustusmakse tagastamisele), välja arvatud õigused ja kohustused, mis on
tekkinud enne kindlustatud asja võõrandamist.

12.4
Punktid 12.1- 12.3 ei välista Seesami õigust
tühistada leping pettuse tõttu.
12.5
Kui Seesam taganeb punktide 12.1 või 12.2
kohaselt lepingust, peab ta kohustused, mis tulenevad lepingust, täitma, kui kindlustusjuhtum saabub enne lepingust taganemist ning asjaolu, millest
kindlustusvõtja talle ei teatatud, ei mõjutanud
kindlustusjuhtumi toimumist.

14.3
Seesami suhtes ei loeta kindlustusvõtja
lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi üle läinuks
enne, kui Seesam sai teada kindlustatud asja
võõrandamisest.

12.6
Kui Seesam suurendab kindlustusmakset
ilma kindlustuskaitset muutmata, võib kindlustusvõtja lepingu kindlustusmakse suurendamise
algusajaks üles öelda, teatades sellest Seesamile
ühe kuu jooksul pärast Seesami kindlustusmakse
suurendamise teate saamist.

14.4
Kui Seesam ei saa asja võõrandamise kohta
nõuetekohast teadet, vabaneb ta oma täitmiskohustusest, kui kindlustusjuhtum toimub hiljem kui ühe
kuu möödumisel ajast, mil Seesam oleks pidanud
vastava teate saama.
14.5
Kindlustatud asja võõrandamise korral on
Seesamil õigus leping üles öelda ühe kuu jooksul
pärast asja võõrandamisest teadasaamist, teatades
sellest kindlustusvõtjale ette üks kuu.
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14.6
Kindlustatud asja võõrandamise korral on
asja omandajal õigus leping jooksva kindlustusperioodi lõpuks üles öelda. Selleks tuleb lepingu
ülesütlemise teade edastada hiljemalt ühe kuu
jooksul asja omandamisest või omandamisest
teadasaamisest. Lepingu ülesütlemise korral peab
asja võõrandaja tasuma Seesamile kindlustusmakseid jooksva kindlustusperioodi eest ning sel
juhul ei vastuta omandaja kindlustusmaksete
tasumise eest.
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1
2
3

esemete hoidmiseks, kasutamiseks ja
ohutuse tagamiseks;
isikutega seotud õnnetus- ja haigusjuhtumite vältimiseks;
isikute ja esemete kindlustusjuhtumi ärahoidmiseks ning kahju vähendamiseks.

16.2
Kindlustusvõtja on kohustatud järgima
kindlustustingimustes fikseeritud ohutusnõudeid
ning käituma heaperemehelikult ja tavapärase
hoolsusega, et vältida kindlustatud eseme suhtes
kahjuliku tagajärje saabumist.

KINDLUSTUSRISKI SUURENEMINE

15.1
Kindlustusvõtja ei või pärast lepingu sõlmimist ilma Seesami eelneva kirjaliku nõusolekuta
kindlustusriski suurendada ega lubada kindlustusriski suurendada kindlustusvõtjaga samastatud
isikutel (punkt 9.1).

16.3
Seesamil on õigus lepingu kehtivuse ajal ja
kahjukäsitluse käigus kontrollida kindlustatud eseme
seisukorda, ohutusnõuete täitmist, kindlustusriski
suurenemist ja muid kindlustatud isiku ja esemega
seotud asjaolusid.

15.2
Kindlustusvõtja peab kindlustusriski suurenemisest viivitamatult Seesamile teatama, sealhulgas ka juhul, kui kindlustusriski suurenemise põhjustas üldiselt teadaolev asjaolu, mis ei mõjuta
üksnes selle kindlustusvõtja kindlustusriski.

16.4
Kui kindlustusvõtja ei täida kindlustatud
eseme suhtes ohutusnõudeid, on Seesamil õigus
määrata kindlustusvõtjale ohutusnõuete täimiseks
täiendav tähtaeg ning selle saabumisel leping üles
öelda, kui kindlustusvõtja ei ole ohutusnõudeid
täielikult täitnud.

15.3
Kui kindlustusvõtja ei ole täitnud kohustust
teatada Seesamile kindlustusriski suurenemisest,
vabaneb Seesam oma täitmiskohustusest, kui kindlustusjuhtum toimub pärast ühe kuu möödumist
ajast, mil Seesam oleks pidanud teate kätte saama.

16.5
Kui lepingu kehtivusajal kindlustusrisk
suureneb, on Seesamil õigus nõuda kindlustusvõtjalt
täiendavate ohutusnõuete rakendamist, teatades
sellest kindlustusvõtjale.
16.6
Kindlustusvõtjal on võimalik leping pärast
täiendavate ohutusnõuete rakendamise teate
saamist üles öelda, kui ta teatab lepingu
ülesütlemisest Seesamile üks kuu ette. Kui
kindlustusvõtja ei ole lepingut selle tähtaja jooksul
üles öelnud, loetakse täiendavad ohutusnõuded
lepingu osaks.

15.4
Kui kindlustusvõtja rikub punkti 15.1 ja
kindlustusjuhtum toimub pärast kindlustusriski
suurenemist, vabaneb Seesam oma täitmiskohustustest ulatuses, mille võrra on kindlustusrisk
suurenenud kindlustusvõtjast tuleneva asjaolu tõttu.
15.5

Punkte 15.3 ja 15.4 ei kohaldata juhul, kui:

1

kindlustusjuhtumi toimumise ajaks oli
möödunud tähtaeg, mille jooksul võis
Seesam lepingu kindlustusriski suurenemise tõttu üles öelda või nõuda selle
muutmist, kuid Seesam ei olnud lepingut
üles öelnud ega lepingu muutmist nõudnud;
kindlustusriski suurenemine ei mõjutanud
kindlustusjuhtumi toimumist;
suurem kindlustusrisk ei mõjutanud Seesami täitmiskohustuse kehtivust ning
ulatust;
kindlustusrisk suurenes Seesami süü tõttu.

2
3
4
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17.1
Kindlustusjuhtumi toimumise korral peab
kindlustusvõtja tegutsema õigusaktidega kehtestatud korra kohaselt ja olenevalt kindlustusjuhtumi
iseloomust teatama sellest viivitamatult politseile,
päästeametile või muule päästetöid või kindlustusjuhtumi asjaolude uurimist teostavale organile ning
võimaldama kindlustusjuhtumiga seotud asjaolude
väljaselgitamise.
17.2
Kindlustusvõtja peab kindlustusjuhtumi
toimumisest Seesamile viivitamatult teatama. Teate
võib edastada Seesamile kirjalikult, kirjalikku
taasesitamist võimaldavas vormis või suuliselt.
Teates peavad sisalduma vähemalt andmed
sündmuskoha, kahjustunud eseme, kindlustusjuhtumi toimumise kuupäeva ja teadaolevate
kindlustusjuhtumi asjaolude, samuti teate edastaja
kohta (kontakttelefon ning -aadress).

15.6
Kui Seesam vabaneb punktide 15.3 ning
15.4 kohaselt oma täitmiskohustusest üksnes mõne
kindlustatud isiku või eseme suhtes, vabaneb ta
kogu täitmiskohustusest, kui võib eeldada, et ta ei
oleks samadel tingimustel üksnes selle osa kohta
lepingut sõlminud.
16

KINDLUSTUSJUHTUMI TOIMUMINE

OHUTUSNÕUETE TÄITMINE
17.3
Kindlustushüvitist saama õigustatud isik
peab esitama Seesamile kahjuavalduse hiljemalt
kolme kuu jooksul arvates kindlustusjuhtumi
toimumisest või sellest teadasaamisest. Kindlustusvõtja nõue Seesami vastu tekib kahjuavalduse
esitamisega, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

16.1
Kindlustusvõtja on kohustatud täitma
mõistlikku hoolsuskohustust ning järgima kõiki
lepingu jõustumiseks ja täitmiseks vajalikke
õigusakte, eeskirju, juhendeid ja ettekirjutusi, mis
näevad ette käitumisjuhiseid:

5

17.4
Kindlustusvõtja peab kindlustusjuhtumi
toimumisel rakendama võimaluse piires kõiki
abinõusid kahju edasiseks piiramiseks, võimalike
lisakahjude vältimiseks ja kindlustusjuhtumi asjaolude ja põhjuste, kahju suuruse, kahju tekitaja ning
tunnistajate väljaselgitamiseks.

käigus võivad selguda asjaolud, mis on Seesami
täitmiskohustuse kindlaksmääramiseks olulised,
peab Seesam kahjutoimingud lõpetama hiljemalt
ühe kuu jooksul pärast vastava menetluse
peatamise või lõpetamise otsusest või jõustunud
kohtuotsusest teadasaamist või muu vastavat õigust
omava ametiisiku või organi otsusest teadasaamist.

17.5
Kindlustusvõtja ei või enne kahju suuruse ja
kindlustusjuhtumi asjaolude kindlakstegemist teha
ilma Seesami nõusolekuta kahjustatud asja ega
sündmuskoha suhtes mingeid muudatusi, mis
võivad mõjutada kahju tekkimise põhjuse või kahju
suuruse kindlakstegemist. Muudatusi võib teha
ainult selleks, et ära hoida kahju tekkimine või vältida
juba tekkinud kahju suurenemist või siis, kui
muudatused on vajalikud avalikes huvides.
Kindlustusvõtja peab enne muudatuste tegemist
võimalusel küsima luba Seesamilt.

18.2.2 Kui kindlustusliigi tingimustes on kahjutoimingute lõpetamiseks ette nähtud muu tähtaeg, siis
rakendatakse seda tähtaega.
18.3
Kui Seesam ei ole kahjutoiminguid lõpetanud punktides 18.2-18.2.2 ette nähtud aja jooksul,
kuid kindlustusjuhtumi toimumine on tõendatud, võib
kindlustusvõtja nõuda, et Seesam maksaks raha
ulatuses, mis vastab selleks ajaks kindlaks tehtud
täitmiskohustusele. Kui kahjutoimingute lõpetamine
on takistatud kindlustusvõtjast tuleneva asjaolu tõttu,
siis selleks ajaks kahjutoimingute lõpetamise tähtaja
kulgemine peatub.

17.6
Kindlustusvõtja peab andma kindlustusjuhtumi asjaolude, kahju suuruse ja võimalike kahju
tekitanute kohta Seesamile viivitamatult õiget ja
täielikku informatsiooni.

18.4
Kui Seesam täidab oma täitmiskohustuse
raha maksmise teel, ei ole tal maksekohustust enne,
kui hüvitise saamiseks õigustatud isik on teatanud
Seesamile raha saaja nime ja arvelduskonto numbri.

17.7
Kindlustusvõtja peab võimaldama Seesamil
sündmuskoht ja kahjustatud ese viivitamatult üle
vaadata.

18.5
Seesamil on kahju hüvitamisel õigus nõuda
hävinud või kahjustunud eseme jäänuste või
asendatud eseme endale üleandmist, samuti
kindlustusjuhtumi tagajärjel kadunud või isiku
õiguspärasest valdusest õigusvastaselt väljunud
eseme nõudeõiguse endale üleandmist. Kuni eseme
või eseme nõudeõiguse Seesamile üleandmiseni
võib Seesam peatada kindlustushüvitise maksmise
või vähendada kindlustushüvitist vastava eseme
hariliku väärtuse (turuväärtuse) võrra.

17.8
Kindlustusvõtja peab esitama Seesamile
kindlustusjuhtumi asjaolude kohta dokumente,
suuliseid ja kirjalikke seletusi, vastama kindlustusjuhtumiga seotud küsimustele ja osalema Seesami
kutsel sündmuskoha või kahjustunud eseme
ülevaatusel. Dokumentide näidisloetelu esitab
Seesam kindlustusliigi tingimustes või eraldi
dokumendina.
17.9
Kindlustusvõtja peab tagama, et kindlustusvõtjaga samastatud isikud (punkt 9.1) täidaksid
punkte 17.1, 17.2, 17.4-17.8.

18.6
Kui Seesam on hüvitanud isiku valdusest
õigusvastaselt välja läinud eseme väärtuse, on
kindlustusvõtjal kohustus teatada Seesamile
viivitamatult eseme leidmisest või selle asukohast
teadasaamisest.

17.10 Pärast kindlustusjuhtumi toimumist võib
kumbki lepingu pool ühe kuu jooksul pärast Seesami
kahju hüvitamise kohta tehtud otsusest teadasaamist lepingu üles öelda, teatades sellest teisele
lepingu poolele üks kuu ette.
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18.7
Kui Seesam viivitab kindlustushüvitise
väljamaksmisega, on ta kohustatud maksma
kindlustushüvitist saama õigustatud isiku nõudmisel
viivist 0,02 % makstavast hüvitisest iga viivitatud
päeva kohta, kuid kokku mitte üle 15% väljamaksmisele kuuluvast kindlustushüvitisest.

KAHJU KÄSITLEMINE

18.1
Pärast kahjuavalduse saamist viib Seesam
või tema poolt nimetatud isik läbi kahjukäsitluse.
Seesam viib kahjukäsitluse läbi hea usu ning
mõistlikkuse põhimõttest lähtudes. Seesami täitmiskohustus muutub sissenõutavaks, kui kahjukäsitluses on lõpetatud kõik toimingud, mis on
vajalikud kindlustusjuhtumi toimumise, Seesami
täitmiskohustuse ja täitmise ulatuse kindlaksmääramiseks (edaspidi kahjutoimingud).

18.8
Kui Seesami ja kindlustusvõtja vahel on
vaidlus Seesami täitmiskohustuse või täitmiskohustuse ulatuse osas, siis võivad nad kirjalikult kokku
leppida eksperdi või ekspertide grupi nimetamises
ekspertiisi tegemiseks. Ekspertiisi kulud kannab
eksperdi nimetamise ettepaneku teinud pool, kui
selles ei lepita kirjalikult kokku teisiti.

18.2
Seesam on kohustatud kahjutoimingud
lõpetama hiljemalt ühe kuu jooksul pärast kõigi
selleks vajalike andmete ja dokumentide saamist,
arvestades punktides 18.2.1-18.2.2 nimetatud erandeid.

18.9
Mitmekordse kindlustuse puhul on igal
kindlustusandjal täitmiskohustus vastavalt oma
kindlustuslepingule, kuid kõigilt kindlustusandjatelt
kokku ei saa kindlustusvõtja nõuda hüvitamist
rohkem, kui on kahju tegelik suurus.

18.2.1 Kui kindlustusjuhtumiga seoses on algatatud tsiviil-, kriminaal- või väärteomenetlus, mille

18.10 Kaaskindlustuse puhul on iga kindlustusandja kohustatud hüvitama kahju võrdeliselt oma
6

miseks või väljamaksmisest keeldumiseks.

kokkulepitud osaga. Lepingus nimetatakse juhtiv
kindlustusandja, kes on kõigi kaaskindlustusandjate
esindajaks kindlustusjuhtumist teatamisel ja
kahjuavalduse esitamisel ning korraldab kahju
hüvitamist.
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KAHJU HÜVITAMISE VIIS JA
HÜVITISEST KINNIPIDAMINE

19.1

Kahju hüvitamine võib toimuda järgmiselt:

1

kahjustatud eseme või eseme osa
taastamine;
kahjustatud eseme või eseme osa
asendamine teise samaotstarbelise, samaväärse ja samasse hinnaklassi kuuluva
esemega või eseme osaga või
rahalise hüvitise maksmine.

2

3

20.2
Hüvitise väljamaksmisest keeldumise või
hüvitise vähendamise, samuti hüvitise vähendamise
määra otsustab Seesam, lähtudes rikkumise
raskusest ning selle mõjust kahju tekkimisele.
20.3
Kui lepingu rikkumine saab Seesamile
teatavaks pärast kindlustushüvitise maksmist, on
Seesamil õigus makstud kindlustushüvitis osaliselt
või täielikult tagasi nõuda, kui võib eeldada, et
Seesam oleks lepingu rikkumisest teades kindlustushüvitise maksmisest keeldunud või kindlustushüvitist vähendanud.
20.4

Seesam ei hüvita:

1

kahju, mille põhjuseks on sõda, kodusõda,
ülestõus, mäss, rahvarahutus, revolutsioon, terrorism, poliitiline relvakokkupõrge,
invasioon, vara natsionaliseerimine või
konfiskeerimine või muu nendega võrreldav
sündmus;
kahju, mille põhjuseks on tuumareaktsioon,
tuumakiirgus/radiatsioon, tuumamaterjali
kasutamine, tuumakütuse kasutamisest
tekkinud jäätmed, tuumalõhkekehad või
mistahes muu tuumarelv, radioaktiivne
saaste;
kahju, mille põhjuseks on elektrooniliste
andmete kustutamise, hävimise, kahjustumise või esialgse struktuuri vigastumise
tõttu tekkinud mistahes muutus andmetes,
tarkvaras või arvutiprogrammides;
andmetele, tarkvarale või arvutiprogrammidele süsteemi funktsionaalsuse puudulikkusest, puudulikust kättesaadavusest või
kasutuse ulatusest või juurdepääsust
tekkinud kahju;
mistahes tegelikku või väidetavat kahju või
tekkivat vastutust, mis on põhjustatud
otseselt või kaudselt asbestist;
käesolevas punktis toodud põhjustest
tingitud töökatkestuse kahju.

19.2
Seesamil on õigus otsustada, millisel
punktis 19.1 nimetatud viisil ta kahju hüvitab.
19.3
Kahjustunud või hävinud eseme asendamise või taastamise korral on Seesamil õigus
määrata eseme taastamise või asendamise viis
ning isik, kes selle teostab.

2

19.4
Kindlustushüvitise maksmisel on Seesamil
õigus hüvitisest kinni pidada:
1
2
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3

poliisil või kindlustusliigi tingimustes
nimetatud omavastutus ning
jooksva kindlustusperioodi lõpuni tasumata
kindlustusmaksed. Kindlustusmakse võib
kinni pidada sõltumata sellest, kas
kindlustusmakse tasumise tähtpäev on
saabunud. Seesamil on eelnimetatud õigus
ka juhul, kui kindlustushüvitis makstakse
muule isikule kui kindlustusvõtjale.

4

5

KINDLUSTUSHÜVITISE VÄHENDAMINE
JA MAKSMISEST KEELDUMINE

6

20.1
Seesamil on õigus kindlustushüvitist
vähendada või kindlustushüvitise väljamaksmisest
keelduda, kui:
1
2

3

4

5
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NÕUDE ÜLEMINEK

21.1
Seesamile läheb üle kindlustusvõtja või
temaga samastatud isiku või soodustatud isiku kahju
hüvitamise nõue kahju tekitanud isiku vastu (edaspidi: tagasinõue), kui Seesam on vastava kahju
hüvitanud. Kui nõue on üleneja või alaneja sugulase
või abikaasa vastu, samuti muu kindlustusvõtja,
kindlustatud isiku või soodustatud isikuga koos
elava perekonnaliikme vastu, on Seesamil tagasinõude õigus ainult juhul, kui vastutava isiku vastutus
on kindlustatud või kui ta tekitas kahju tahtlikult.

kindlustusvõtja või temaga samastatud isik
või soodustatud isik põhjustas kindlustusjuhtumi raske hooletuse tõttu või tahtlikult;
kindlustusvõtja või temaga samastatud isik
või soodustatud isik põhjustasid kindlustusjuhtumi kuriteo toimepanemisega või selle
varjamisega või aitasid kuriteo toimepanemisele kaasa;
kindlustusvõtja või temaga samastatud isik
on rikkunud lepingus nimetatud kohustust
(sh ohutusnõuete täitmine) ning rikkumine
on mõjutanud kahju tekkimist või kahju
suurust või Seesami täitmiskohustuse või
selle ulatuse kindlakstegemist;
kindlustusvõtja või temaga samastatud isik
rikkus tahtlikult lepingus nimetatud kohustust, mis tuli täita pärast kindlustusjuhtumi
saabumist;
esineb muu kindlustusliigi tingimustes ette
nähtud alus kindlustushüvitise vähenda-

21.2
Kui kindlustusvõtja või temaga samastatud
isik või soodustatud isik loobub oma nõudest kahju
tekitanud isiku vastu (või õigusest, mis on selle
nõude tagatiseks), siis vabaneb Seesam oma
täitmiskohustusest osas, milles ta oleks saanud
nõuda hüvitamist selle nõude või õiguse alusel.
21.3
Kindlustusvõtja peab Seesamile üle andma
kõik olemasolevad andmed ja dokumendid, mis
7

võimaldavad Seesamil tagasinõuet esitada.
21.4
Koos tagasinõudega on Seesamil õigus
sisse nõuda ka kindlustusjuhtumi käsitlemise
põhjendatud kulud.
22

NÕUETE AEGUMINE

22.1
Lepingust tulenevate nõuete aegumistähtaeg on kolm aastat. Aegumistähtaega hakatakse arvestama kalendriaasta lõpust, millal nõue
muutub sissenõutavaks.
22.2
Kui kindlustusvõtja on esitanud Seesamile
nõude kahju hüvitamiseks ning Seesam on teatanud
kirjalikult kahju hüvitamata jätmisest või hüvitise
vähendamisest, vabaneb Seesam täitmiskohustusest, kui kindlustusvõtja ei esita ühe aasta jooksul
pärast kahju hüvitamata jätmise või hüvitise
vähendamise kohta Seesamilt kirjaliku otsuse
saamist hagi kohtusse. Seesam ei vabane täitmiskohustusest, kui ta ei teata kindlustusvõtjale
üheaastasest aegumistähtajast kirjalikult.
23

VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Vaidluse lahendamiseks on õigus pöörduda Harju
Maakohtusse õigusaktides sätestatud tingimustel ja
korras. Finantsinspektsioon teostab järelevalvet
kindlustusandja tegevuse õigusaktidega vastavuse
üle. Finantsinspektsioon ei lahenda kindlustusandja
ja kindlustusvõtja vahelist lepingulist vaidlust.
24

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

24.1
Kindlustusvõtja annab Seesamile täieliku ja
tingimusteta nõusoleku töödelda lepingu sõlmimiseks, muutmiseks ja täitmiseks kindlustusvõtja
isikuandmeid, sh isikukoodi, elukoha, sidevahendite
ja pangakontode andmeid, andmeid terviseseisundi
kohta, eluviise, harrastusi, haridust, töökohta, ametit
ja majanduslikku seisukorda puudutavaid andmeid.
Kindlustusvõtja volitab Seesamit saama nimetatud
andmeid kolmandatelt isikutelt.
24.2
Kindlustusvõtja on teadlik, et andmed tema
terviseseisundi kohta on delikaatsed isikuandmed.
24.3
Kindlustusvõtja annab Seesamile nõusoleku punktis 24.1 toodud isikuandmete edastamiseks
kõigile lepingu sõlmimise, muutmise ja täitmisega
seotud kolmandatele isikutele sh edasikindlustusandjale, raviasutustele, arstidele, trüki-, posti- ja
otsekorraldusteenuse osutajatele.
24.4
Kui kindlustusvõtja on Seesamile teatanud
oma kontaktandmed, on kindlustusvõtja sellega
andnud nõusoleku talle edastada Seesamiga
samasse kontserni kuuluvate ettevõtete pakkumusi.
24.5
Kindlustusvõtjal on õigus saada Seesamilt
igal ajal infot isikuandmete ja nende kasutamise
eesmärgi kohta ning nõuda ebaõigete andmete
parandamist, samuti nõuda Seesamilt isikuandmete
töötlemise lõpetamist, kui seadusest ei tulene teisiti.
24.6
Seesam tagab isikuandmete töötlemise
õigusaktidega ettenähtud korras.

8

