
Masinakindlustuse sooviavaldus                                          
(palume täita trükitähtedega) 

 
Kindlustusvõtja Ees- ja perekonnanimi / äriühingu nimi 

 
 

Isikukood / äriregistri kood 

Aadress (tänav, maja, linn/vald, indeks) 
 
 

E-post, telefon 

 

Kindlustatud eseme 
omanik 
(kui erineb kindlustus-
võtjast või soodustatud 
isikust) 

Ees- ja perekonnanimi / äriühingu nimi 
 
 

Isikukood / äriregistri kood 

Aadress (tänav, maja, linn/vald, indeks) 
 
 

 

Soodustatud isik Ees- ja perekonnanimi / äriühingu nimi 
 
 

Isikukood / äriregistri kood 

 

Kindlustatud ese Masina nimetus, mark, mudel ja modifikatsioon 
 

Reg.nr Kasutusviis 
 
 tavakasutus   rent 

Tehasetähis (VIN-kood) 
 
 

Ehitusaasta Tühimass (kg) 

Masina tüüp 
 

 Kombain, heinaniiduk(iseliikuv), silokombain 
 Põllumajanduslik ratastraktor, aiatraktor 
 Põllumajanduslik haakeseade ratastel (külvik, niiduk, 
kartulikombain, väetise- ja mürgiprits, põllurull jne) 
 Puiduhakkur, puulõhkumismasin 
 Metsaveohaagis ratastel 
 Metsatöötlemismasin (harvester, metsatöötlemis-
peaga) 
 Metsa väljaveo masin (forvarder, harvarder, ilma 
metsatöötlemispeata) 
 Metsatöötraktor (kombineeritud, metsatöötlemis-
peaga) 
 Turbalõikamismasin 
 Betooni- ja krohvipump (haakeseade ratastel) 
 Kompressor, generaator (haakeseade ratastel) 
 Ekskavaator 
 Roomik- ja rataskallur (mitte veoauto platvormil) 
 Kraana ratas- või lintplatvormil (mitte veoauto 
platvormil) 
 Tõsteplatvorm (käärtõstuk, iseliikuv tõstuk) 

 
 

 Vaiade rammija (mitte veoauto platvormil) 
 Puurmasin (mitte veoauto platvormil) 
 Roomiktraktor ja -laadur, buldooser 
 Ekskavaator-laadur (laaduri ja kopaga) 
 Frontaallaadur 
 Kivipurusti 
 Teerull 
 Teehöövel 
 Asfaldilaotur, -tehas, -frees 
 Teleskooplaadur 
 Väikelaadur (nt Bobcat) 
 Kahveltõstuk (diisel-, gaas- või elektrimootoriga) 
 Konteinertõstuk 
 Lumetihendusmasin, nõlvatraktor 
 Tänavakoristus-, tänavapuhastusmasin (mitte 
veoauto platvormil 
 Muruniiduk (rooliga) 
 
 ………………………………………………………. 

 

Kindlustussumma 
 
 

Kindlustatud eseme turuväärtus 
 
 

Kas kindlustussumma sisaldab käibemaksu?  
 
 jah      ei 

 

Kindlustuskaitse Kindlustuskaitse variant 
 

 Osakasko (tule- ja tormikahju, vandalism, vargus, rööv, sissemurdmine) 
 Masinakasko (tule- ja tormikahju, vandalism, vargus, rööv, välise sündmuse riskid) 
 Laiendatud masinakasko (tule- ja tormikahju, vandalism, vargus, rööv, välise ja sisemise sündmuse riskid) 

Kehtivuspiirkond 
 

 Eesti 
 Muu piirkond     ………..…………………………….. 

Omavastutus (eur) 
 

 315       635      955      1 275     1 600    
 3 200      6 400    9 600 
 

 

Muu info  (nt valve, 
lisavarustus vms) 
 

 
 

 

Kindlustusperiood Kindlustuskaitse algus 
 
 

Kindlustuskaitse lõpp Kindlustuslepingu tüüp 
 
tähtajaline 

 

Kohene 
kindlustuskaitse 

Seesam ei paku kohest kindlustuskaitset (VÕS § 439) 

 

Kindlustusvõtja 
allkiri 

Olen avaldanud pakkumuse koostamiseks tõesed andmed ja olen teadlik ebaõige teabe esitamise taga-
järgedest. Olen kindlustuslepingu suhtes kehtivad tüüptingimused kätte saanud ning nendega tutvunud. Olen 
teadlik õigusaktides isikuandmete kohta käivate sätete sisust ning annan oma nõusoleku isikuandmete 
töötlemiseks. Kohustun Seesamit viivitamatult teavitama muudatustest olulistes asjaoludes või isikuandmetes 
kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. 



Aeg ja koht Allkiri 
 
 

 

Kindlustusandja Seesam Insurance AS 
Maakri 19/1, B-hoone 10145, Tallinn, Äriregistri kood 10055752 
Telefon 628 1800, Faks 628 1802, e-post seesam@seesam.ee 

 


