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Teabedokumendis on üldine ülevaade kindlustusteenuse kohta. Teabedokument ei kajasta sõlmitava lepingu eripärasid. Terviklik teave sõlmitava 

kindlustuslepingu kohta on teistes dokumentides, näiteks pakkumuses, kindlustustingimustes ja poliisil.  

Mis liiki kindlustusega on tegemist? 
Toote vastutuskindlustus hüvitab toote puudusest kolmandatele isikutele tekkinud kahju. Lisaks hüvitab kindlustus alusetute kahjunõuete tõrjumiseks 

vajalikud õigusabi- ja ekspertiisikulud. 

 Mida kindlustatakse?  
 

Mida ei kindlustata? 

 Toote  vastutuskindlustusega kindlustatakse 

kindlustatud isiku vastutus kolmandatele isikutele 

tekitatud kahju eest. 

 Kindlustusjuhtum loetakse toimunuks järgmiste 

tingimuste koosesinemisel: 

 kolmandale isikule on kindlustusperioodil tekkinud 

isiku- või asjakahju, 

 kahju tuleneb kindlustatud isiku poolt valmistatud, 

müüdud või vahendatud toote puudusest, 

 kindlustatud isikul on kolmanda isiku ees 

lepinguväline või lepinguline kahju hüvitamise 

kohustus.  

 Kindlustus hüvitab kindlustatud isiku vastu suunatud 

nõuete tõrjumiseks vajalikud õigusabi- ja ekspertiisi-

kulud. 

 Kindlustussumma ja omavastutus on märgitud poliisil. 

 Näiteks ei ole kindlustatud kahju või kulu: 

 mis on tekkinud kindlustatud isikule endale,  

 mis on tekkinud tootele endale,  

 mis tuleneb toote tavapärasest kulumisest või 

hooldamata jätmisest,  

 mis on põhjustatud toote saboteerimisest või 

toote muust tahtlikust rikkumisest. 
  

 Kas kindlustuskaitsel on piiranguid? 

! Juhul, kui pole eraldi kokku lepitud, ei hüvitata toote 

tagasikutsumisest (turult kõrvaldamisest) tekkinud 

kahju.  

 

 Kus ma olen kindlustatud? 

 Kindlustus kehtib kindlustuslepingus märgitud territooriumil. 

 

 Millised on minu kohustused? 

— Teie põhikohustus on tasuda kindlustusmakse. 

— Kindlustusvõtja peab enne kindlustuslepingu sõlmimist edastama Seesamile tõese ja täieliku info kõigi kindlustusvõtjale 

teadaolevate oluliste asjaolude kohta, mis võivad oma olemuse tõttu mõjutada Seesami otsust sõlmida kindlustusleping või seada 

kindlustuslepingu sõlmimiseks kindlad tingimused. 

— Kindlustatud isik kohustub kindlustusandjat viivitamata teatama asjaoludest, mille tagajärjeks võib olla kindlustusjuhtumi 

toimumine või kui kindlustatud isiku vastu on esitatud kahju hüvitamise nõue. 

— Kindlustatud isik kohustub kindlustusandjale andma selgitusi ja tõendeid, mis on olulised kahju tekkimise asjaolude, kahju ulatuse 

või selle suuruse hindamiseks. 
 

 Millal ja kuidas ma maksan? 

Kindlustusmakse suurus ja tasumise tähtaeg on poliisil. Tavaliselt tasutakse makse pangaülekandega arve alusel. 

Kui leping loetakse sõlmituks makse tasumisest, siis pakkumuses on märgitud aeg, mille jooksul tuleb makse tasuda. 

 

 Millal kindlustuskaitse algab ja lõpeb? 

Kindlustuskaitse algab kindlustusperioodi alguskuupäeval. Kindlustuskaitse lõpeb kindlustusperioodi möödumisel. 

Kindlustuskaitse võib lõppeda enne lepingus märgitud kindlustusperioodi lõppu. Näiteks võib kindlustusandja lepingu lõpetada, kui 

kindlustusmakse on tasumata. 
 

 Kuidas saan lepingu lõpetada? 

Lepingu lõpetamiseks tuleb esitada sooviavaldus kindlustusandjale. Tavaliselt saab lepingu ennetähtaegselt lõpetada vaid kindlustusvõtja 

ja kindlustusandja kokkuleppel. 
 


