
 
 
 

Sooviavaldus-riskikaardistus 

kinnisvarakindlustuse lepingu sõlmimiseks 
(palume täita trükitähtedega) 
 
Kindlustusvõtja Äriühingu nimi / Ees- ja perekonnanimi  

 
 

Äriregistri kood / Isikukood 

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

Telefon 
 
 

E-post Faks 

 

Tegevuse kirjeldus Põhitegevus 
 
 

 
 
 
 

Kindlustuskoha 
aadress 
 

 
 
 

Naabruses asuvad 
alad (%) 

 
elumajad ……… kaubandus ……… tööstus ……… kasutamata ……… 
 

Kasutatavad ja/või 
müüdavad toor-
ained/materjalid 

 
 
 
 

Töökorraldus  
töötajate arv ………..   tööaeg …………………… vahetuste arv …………. 

töötajate arv vahetuses ……… mitmel päeval nädalas toimub töö …………. 

 
 

Hoone(d) ja 

Rajatis(ed) 

Hoone otstarve / 
Tegevus kindlustus-
kohas 

 
 
 
 

Hoone omanik 
(nimi, aadress) 
 

 
 
Kas hoone alusele kinnistule on seatud hüpoteek:    ei    jah 

Hoone kandev-
konstruktsioon 

 
 (raud)betoon    tellis    kivi    puit    liimpuit  teras/metall    
 teras/metall kaetud tule mõju pidurdava või kuumuskindla kaitsekihiga 
 

Seinakonstruktsioon 
(kandvad seinad ja 
vaheseinad) 
  

 
 (raud)betoon    tellis    kivi    puit    metall (metall karkass)   
 sandwich-paneel    muu …………………………………………….  
       isolatsioon tulekindel (klaas- või kivivill)    
       isolatsioon põlev (polüuretaanvaht jms) 
 

Vahelaed 
(erinevate korruste 
vahel ja katuse-
konstruktsioon) 

 
 (raud)betoon    kivi     puit    teras/metall 
 sandwich-paneel    muu ……………………………………………. 
       isolatsioon tulekindel (klaas- või kivivill) 
       isolatsioon põlev (polüuretaanvaht jms) 
 
Hoone katusekattematerjal ……………………………………………… 
 

Muud andmed hoone(te) kohta 
 
Ehitusaasta ...........……........   Üldpindala ...........……........ m2   Ruumala ...........……........ m3 
Kindlustusvõtja kasutusel oleva(te) ruumi(de) pindala ...........……........ m2 
Korruste arv kokku ...........……........   Mitmendal korrusel ettevõte paikneb ...........………. 
Küte....................................................................…....   Küttesüsteemi vanus ........……....…. 
Elektrisüsteemi vanus ...........……...………………..   Torustike vanus ...….….........……… 
Viimane remont ..................………   Mida remonditi .............................….........................……………........... 
.......................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................…......................…. 

 



 
 
 

Territoorium  
Kas territoorium on täies ulatuses ümbritsetud aiaga:    ei    jah - aia materjal ja kõrgus 
............................................................................................................................................................. 
Kas territooriumil on väravavalve:    ei    jah 
Territooriumi valgustatus:    väga hea    hea    keskmine    nõrk    puudub 
Kas territooriumile sõitvad autod registreeritakse:    ei    jah 

 
 

Sissemurdmise 

kaitsemeetmed 

 
Kas kindlustatud hoone / ruumid on varustatud valvesüsteemiga:    ei    jah 
Valvesüsteemi paigaldaja ja hooldaja nimi ............................…... Valvesüsteemi vanus ................... 
Paigaldatud andurid:    magnetandurid    infrapuna- / mahuandurid    ....................................... 
Häiresignaali edastamine:    kohalik    objekti valvuriruumi    robottelefonile 
                                             turvaettevõttesse, ettevõtte nimi ..........................…........................... 
Millised alad on kaetud valvesignalisatsiooniga: 
      hoone välississepääsud (vajadusel täpsustus: ..................................... ....................................) 
      kõikide ruumide sissepääsud ja avad (vajadusel täpsustus: ......................................................) 
      kogu hoone ja kõikide ruumide perimeetrid (vajadusel täpsustus: .............................................) 
     (Vajadusel täpsustus: ....................................................................................................... .............) 
 

 
Kas objektil on inimvalve:    ei    jah 
Valve teostaja:    oma töötaja    turvaettevõte, nimi ..............……............    muu ...................... 
Valve teostajate arv ja asukoht ........................................................................................................... 
Videovalve:    ei    jah, mitu kaamerat ning kus .………………………………………………......…... 
 

 
Kas hoone(te) sissepääsud on varustatud turvaustega:    ei    jah 
Kas hoone(te) välisuksed on varustatud turvalukkudega:    ei    jah 
Kas hoone(te) aknad ja uksed on varustatud trellide või turvakardinaga:    ei    jah 
 

 

Tulekahju 

kaitsemeetmed 

 
Kas kindlustatud hoone/ruumid on varustatud tuletõrje häiresüsteemiga:    ei    jah 
Häiresüsteemi paigaldaja ja hooldaja nimi ............................…... Häiresüsteemi vanus ................... 
Paigaldatud andurid:    suitsuandurid    kuumaandurid    .......................................................... 
Häiresignaali edastamine:    kohalik    objekti valvuriruumi    robottelefonile 
                                             turvaettevõttesse, ettevõtte nimi .........................…........................... 
Millised alad on kaetud valvesignalisatsiooniga: ................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
Kas hoones on sprinklersüsteem:    ei    jah, viimane teostatud kontroll ………………..………... 
Millised alad on kaetud sprinklersüsteemiga: .................................................................................... 
Kas objektil on tulekustutid:    ei    jah, viimane kontroll .....……….......………..………..…………. 
Kas objektil on tuletõrje hüdrandid:    ei    jah, viimane kontroll ……….....…………... 
Kas objektil on kiirtulekustutuspostid:    ei    jah, viimane kontroll ……….........…….. 
 

 
Lähim tuletõrje ………………………...........................…… Tuletõrje kaugus (km) ............................ 
Kas hoones on tule- ja plahvatusohtlikke ained:    ei    jah, täpsustage ……….………………….. 
........................................................................................................................................................... 

 

Viimase 5 aasta 

jooksul toimunud 

kahjujuhtumid 

(Kahju põhjus, kahju ulatus ning kahju suurus) 
 
 
 
 

 

Võimalikud 

ohuallikad 

 

 
 
 
 
 

 

Teised tegevusalad 

hoones lisaks 

kindlustusvõtja 

põhitegevusele 

Tegevusala nimetus Hõlmatav pindala 
hoones 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 
 
 

Kindlustussummad ja 

kindlustuskaitse 

 Kindlustussummad on koos käibemaksuga    
 Kindlustussummad on ilma käibemaksuta    

 Kindlustussumma (eur) Soovitavad kindlustatavad riskid 

Hoone/Rajatis 
 

 kinnisvara  
laiendatud kinnisvara 

Hoone karp 
 

 kinnisvara 
laiendatud kinnisvara 

Muud 
 

 kinnisvara 
laiendatud kinnisvara 

 
Soovitav omavastutus (eur) 
Hoone / hoone karp:        315  635  955 1 275  1 600  3 200  ..………………  
Vallasvara:                             315  635  955  1 275 1 600  3 200  ………..……… 
 

 
Kas soovite üleujutuskindlustust?    ei    jah 
 
Soovitav hüvitislimiit (eur) 10 000  32 000 64 000 100 000 

 
Kas soovite klaasi- ja sildikindlustust?    ei    
 jah, 1. korruse välisakende ja –uste klaasidele hüvitislimiidiga 1000 eur ,omavastutus 60 eur või 100 eur 
 
 jah, ………… (märkida korrus(ed)) korruse välisakende ja –uste klaasidele hüvitislimiidiga 
                                                      1 000 eur   2 000 eur   3 500 eur, omavastutus 60 eur või 100 eur 
 
 jah,  muu soov (kirjeldada) …………………………………………………………………………………………  
 

 
Kas soovite tegevuse vastutuskindlustust?    ei    jah 
Kas soovite laiendatud tegevuse vastutuskindlustust?    ei    jah 
 
Soovitav kindlustussumma (eur):    65 000  100 000 ……………………………….. 
Soovitav omavastutus (eur):           315  635  955  1 275  1 600  3 200  ..…………  
  

 

Kindlustustingimused Kindlustustingimused: 
KI02   –   Kinnisvarakindlustus 1/2011 (Kehtivad alates 01.01.2011) 
ÜL      –  Üldised lepingutingimused 1/2008 (Kehtivad alates 01.07.2008) 
H        –  Hüvitisreeglid 1/2012 (Kehtivad alates 15.07.2012) 

Seesam ei paku kohest 
kindlustuskaitset (VÕS § 439) 

 

Märkused  
 
 
 
 

(vajadusel kasutage lisalehte) 
 

Kindlustusvõtja allkiri Olen avaldanud pakkumuse koostamiseks tõesed andmed ja olen teadlik ebaõige teabe esitamise 
tagajärgedest. Olen kindlustuslepingu suhtes kehtivad tüüptingimused kätte saanud ning nendega 
tutvunud. Mulle on tutvustatud ning 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. 

Avalduse täitmise kuupäev 
 
 
 

Avalduse täitja nimi Kindlustusvõtja allkiri 
 
 

 

Kindlustusandaja Seesam Insurance AS 
Vambola 6, 10114, Tallinn, Äriregistri kood 10055752 
Telefon 628 1800, e-post seesam@seesam.ee 

 

Avalduse jõudmine 

Seesami esindajale 

Avalduse vastuvõtnud Seesami 
esindaja nimi 
 
 

Kuupäev Esindaja allkiri 

 


