
Seesami eelised
Ülevaade

Lisaväärtused
Tervikkindlustuse näide

Ettevõtte 
tervikkindlustus



Seesami eelised

Ettevõtte tervikkindlustus

Miks otsustada Seesami ettevõtte 
tervikkindlustuse kasuks?

Väikeste ja keskmiste ettevõtete jaoks lihtne ja  
terviklik valik.

Sisaldab mitmeid lisakaitseid, mille hüvitispiirid katavad 
suurema osa väikeste ja keskmiste ettevõtete vajadustest.

Eesti kindlustusturul unikaalne lahendus.

Ühe lepinguga on kindlustatud kinnisvara, kaup, inventar, 
seadmed ja vastutus.



Tervikkindlustus on toode,   
milles on kombineeritud mitu  
erinevat kindlustusliiki.

Pakub kaitset ettevõtte varadele, nii kinnis- kui vallasvarale.

Annab limiteeritud summas kaitset majandustegevuse  
jätkamiseks.

Lisaks laieneb kindlustuskaitse ettevõtja poolt teostatud 
kaubavedudele.

Hüvitab kindlustusjuhtumi korral vastutuskindlustuse 
nõuetest tulenevad kahjud.



Ülevaade

Mida kinnisvara kindlustamine 
endast kujutab?

Ettevõtte tervikkindlustus

Valida saab hoone ja hoone reaalosa   
kindlustamise vahel.

Kindlustades hoonet laieneb kindlustuskaitse:

- 10 000 euro ulatuses hoone juurde kuuluvatele rajatistele.
- Kuni 20 m2 suurustele väikehoonetele ja jäätmete     
  varjualustele.
- 1000 euro ulatuses kindlustusvõtjale kuuluva hoone   
  klaasidele paigaldatud tekstidele, hoone välisküljele   
  paigaldatud reklaamidele.

Kindlustuskaitse variandid nii kinnisvara kui vallasvara 
kindlustamisel on pakett- ja koguriskikindlustus.

- Pakettkindlustus pakub kaitset tulekahju, varguse,       
  torustiku lekke, tormi jt tingimustes toodud juhtumite   
  korral.
- Koguriskikindlustus katab ootamatute ja ettenägematute   
  sündmuste tõttu tekkinud kahjud.



Vallasvara kindlustamine

Vallasvarana on võimalik kindlustada inventari,  
seadmeid ja kaupa.

Kauba kindlustamisel laieneb kaitse kindlustusvõtja  
riskil toimuvale kaubaveole 5000 euro ulatuses  
Eesti Vabariigi territooriumil.

Kindlustades inventari laieneb kaitse:

- Väikevahenditele 5000 euro ulatuses.
- Kunstile ja taimedele 500 euro ulatuses.
- Kaasaskantavale kontoritehnikale 2000 euro ulatuses   
  Eesti Vabariigi territooriumil.

Näide:

Ettevõtte töötaja libastus ja kukkus, mille tõttu purunes 
ka käes olnud tahvelarvuti. Kahju kuulub hüvitamisele 
koguriskikindlustuse alusel, kuna tegu on ettevõtte  
vallasvara hävimisega.



Ettevõtte tervikkindlustus

Majandustegevuse jätkamise 
kulude kindlustamine

Lisaväärtused

Vastutuskindlustus

Tervikkindlustuse korral:

- Saab kindlustusvõtja 10 000 euro ulatuses kaitset   
  kuludele, mis tekivad kindlustusjuhtumi toimumise     
  tagajärjel majandustegevuse jätkamiseks.

- Hüvitamisele kuulub ajutiste ruumide ja seadmete     
  rendist, kolimisest ja uue asukoha teavitamisest tekkiv  
  kulu.

Tervikkindlustus pakub kaitset 200 000 euro ulatuses 
vastutuskindlustuse kindlustusjuhtumite korral.

Vastutuskindlustuse juhtumi korral hüvitatakse lisaks 
kindlustussummale õigusabikulud 10 000 euro ulatuses.

Näide:

Ettevõttes toimunud tulekahju tagajärjel on vajalik kolida 
ajutisele rendipinnale. Tekkinud kolimise ja rendi kulud 
on kuni 10 000 euro ulatuses hüvitatavad.

Näide:

Klient libastus juuksurisalongis, murdis jalaluu ja esitas 
nõude salongi omanikule. Kahju kuulub hüvitamisele 
vastutuskindlustuse alusel.



Tervikkindlustuse näide

Soovitame kindlustada:

- Hoone reaalosa 300 m2 kindlustussummas, mis vastab  
  reaalosa taastamise maksumusele. Kindlustussumma   
  peab olema piisav taastamaks enne kindlustusjuhtumit  
  olnud olukorra.
- Inventari (näiteks mööbel, sisustuselemendid, valgus- 
  tid, kontoritehnika jne) kindlustussummas, mis katab  
  inventari taassoetamiseks tehtavad kulutused.
- Tootmisseadmed: toidu valmistamiseks vajaminevad   
  ahjud, suurköögi seadmed jne.
- Kaubad: tooraine, toodangu valmistamiseks  vajamine- 
  vad ained, valmistoodang, pooleli olev toodang jne.

Ettevõtte tervikkindlustuse puhul on kohvikupidajal  
automaatselt kindlustatud:

- Kontoritehnika 2000 euro ulatuses väljaspool kindlus- 
  tuskohta.
- 5000 euro ulatuses kindlustusvõtja riskil olevad kauba- 
  veod Eesti Vabariigi territooriumil.
- Tegevuse- ja tootevastutus 200 000 euro ulatuses,   
  õigusabikulud 10 000 euro ulatuses.
- Äritegevuse jätkamiseks vajalikud kulud 10 000 euro     
  ulatuses.

Kohviku omanik soovib kindlustada enda ettevõtet. 
Ta rendib 300 m2 suuruse ruumi, kus kohvikut pidada. 
Kohvikupidaja valib kindlustuslahenduseks Ettevõtte 
tervikkindlustuse.



Seesam Insurance AS

Vambola 6

10114 Tallinn

Tel 628 1800

E-post: seesam@seesam.ee

www.seesam.ee

Kindlustusteenuse pakkuja on Seesam Insurance AS. 
Tähelepanu, tegemist on finantsteenusega.

Tutvu tingimustega www.seesam.ee  
ja vajadusel küsi lisainfot kindlustusspetsialistilt!


