
Veosekindlustuse sooviavaldus – Ühekordne vedu
Application – Cargo single transport

Nimi
Name

Registrikood 
Registry code

Aadress
Address

Kontaktandmed
Contact data

Roll veoprotsessis
Role in carriage

Veose kirjeldus
Description of goods

Muu oluline informatsioon
Other relevant information

Lähtekoht
Place of inception

Sihtkoht
Places of destination

Kindlustuse sooviavalduses küsitud informatsioon on vajalik Seesami-poolseks riskihindamiseks. Kindlustusvõtja poolt esi-
tatud sooviavaldus saab kindlustuslepingu sõlmimisel selle lahutamatuks osaks. Kindlustusvõtja kinnitab, et kõik avalduses 
toodud andmed on tõesed.
Information requested below is necessary for risk evaluation by Seesam. Provided information in this application will be incor-
porated to insurance contract when concluded. Policyholder declares that information provided in this application is true.

KINDLUSTUSVÕTJA / POLICYHOLDER

VEOSE KIRJELDUS / CARGO DESCRIPTION

MARSRUUT / ROUTE

SOODUSTATUD ISIK / BENEFICIARY

KINDLUSTUSPERIOOD / PERIOD OF INSURANCE
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  veose ostja, müüja, ostu-müügi vahendaja, omanik
  ekspedeerija (veose transpordi korraldaja)
  vedaja 
  muu (täpsustada)



Veoviisid
Means of conveyances

Transpordifirmad
Carriers / operators

Konteinerveod (Jah/Ei/)
Container transport (Y/N/)

  Jah      Ei

Veose maksumus, kauba arve summa
Value of the cargo, Invoice value

Transpordi maksumus
Freight

Muu
Other

TRANSPORDIVAHENDID JA –ETTEVÕTTED / MEANS OF TRANSPORT, CARRIERS, OPERATORS

VEOSE KINDLUSTUSSUMMA / SUM INSURED

MUU INFORMATSIOON / OTHER INFORMATION

Kahjude arv (5 aastat)
Number of Claims (5 years)

Kahjude suurus
Amount of claims

Suurim kahju
Biggest claim

Peamised kahju põhjused
Main claim reasons

Soovitud kindlustuskaitse
Expected coverage

Soovitud omavastutus
Expected deductible

KAHJUSTATISTIKA / CLAIMS HISTORY

KINDLUSTUSKAITSE / COVER DETAILS

AVALDUSE ESITAJA / APPLICANT

Compensa Vienna Insurance Group, ADB Eesti filiaal. Veosekindlustuse sooviavaldus - Ühekordne vedu

Vaheladustamised
Interim storages

Tarnetingimused
Delivery terms (Incoterms)


	Kindlustusvõtja: 
	0: Sisestage ettevõtte nimi
	1: Sisestage registrikood
	2: Sisestage aadress
	3: Sisestage kontaktisiku nimi, telefoninumber ja e-post
	4: Täpsustage

	Kindlustusterritoorium: 
	1: Sisestage sihtkoht
	0: Sisestage lähtekoht
	2: Sisestage peamised vaheladustamise kohad 
	3: Sisestage kasutatav tarnetingimus

	Soodustatud isik: Õigustatud isik kahjuhüvitisele, reeglina veose omanik või müügitehingu finantseerija
	Kindlustusperiood: Sisestage periood (reeglina aasta)
	Veosed: 
	0: Sisestage kindlustatava veose kirjeldus, kogus ja brutokaal
	1: Täiendav info pakendi, veotingimuste jms kohta, kas tegemist on täis- või osakoormaga

	check2: Off
	Avalduse esitaja: Sisestage avalduse esitaja nimi ja kontaktandmed 
	Transpordivahendid ja - ettevõtted: 
	0: Sisestage kasutatav transpordiliik või transpordiliigid 
	1: Sisestage peamiselt kasutatavad transpordifirmad (ekspedeerijad ja/või vedajad) 

	Veoste maht ja kindlustussummad: 
	0: Sisestage kauba maksumus vastavalt kauba arvele või turuväärtus, kui ei ole tegemist müügitehinguga
	1: Sisestage transpordi maksumus 
	2: Sisestage muu informatsioon, mida kindlustussumma peab sisaldama

	Kahjustatistika: 
	0: Sisestage viimasel viiel aastal toimunud kahjude koguarv
	1: Sisestage viimasel viiel aastal toimunud kahjude kogusumma
	2: Sisestage suurima kahju summa ja lühikirjeldus
	3: Sisestage peamised kahjupõhjused

	Kindlustuskaitse: 
	0: Milliste riskide vastu soovite kindlustada? 
	1: Kui suurt omavastutust soovite?

	Muu informatsioon: Sisestage muu informatsioon, mis võib olla oluline kindlustuspakkumise koostamiseks, näiteks täiendavad turvameetmed vms
	check1: Off
	Group2: Choice1
	check3: Off
	check4: Off


