LIIKLUSKINDLUSTUSE LEPINGU LISATEKSTID
KINDLUSTUSANDJA
Kindlustusandja on Compensa Vienna Insurance Group, ADB Eesti filiaal, mille
kaubamärgiks Eestis on Seesam (edaspidi Seesam). Asukoht Maakri 19/1, 10145 Tallinn,
tegevusala kahjukindlustus.
KINDLUSTUSVÕTJA ÕIGUS TAGANEDA SIDEVAHENDI ABIL SÕLMITAVAST LEPINGUST
Kindlustusvõtjal on õigus sidevahendi abil sõlmitud kindlustuslepingust taganeda 14 päeva
jooksul selle sõlmimisest arvates. Kindlustuslepingust taganemiseks tuleb saata kirjalikku
taasesitamist võimaldavas vormis avaldus tähtaegselt Seesami aadressile pood@seesam.ee
või Maakri 19/1, 10145 Tallinn, millega loetakse kindlustusvõtja kindlustuslepingust
taganenuks. Kindlustuslepingust taganemisel on Seesamil õigus nõuda kindlustusvõtjalt
kindlustusmakset enne taganemist kehtinud kindlustuskaitse eest ning poliisi tagastamist.
LIIKLUSÕNNETUSEST TEATAMINE
Kahju põhjustaja ja kahjustatud isik peavad kindlustusjuhtumist viivitamata teavitama kas
kahju põhjustaja kindlustusandjat või kahjustatud isiku kindlustusandjat.
Liiklusõnnetusest tuleb teatada politseile kui:
• liiklusõnnetuse tagajärjel sai inimene vigastada või surma;
• liiklusõnnetuse põhjustaja või kannatanu pole kohal
• liiklusõnnetuse osalised (juhid, kannatanud) ei jõua vastutuse küsimuses ühele
meelele;
SÕIDUKI VÕÕRANDAMINE
Sõiduki omandi üleminekul astub uus omanik liikluskindlustuse lepingus kindlustusvõtja
kohale. Uus omanik peab sõiduki võõrandamisest kindlustusandjale viivitamatult kirjalikult
teatama, mitte hiljem kui viis päeva peale sõiduki omandi üleminekut. Kindlustusandja arvutab
kindlustusmaksed vastavalt uue kindlustusvõtja andmetele.
LEPINGU TINGIMUSED
Käesoleva lepingu sõlmimise kohustus ja selle tingimused tulenevad liikluskindlustuse
seadusest ja võlaõigusseadusest. Kindlustatud on sõiduki kasutamisega seotud tsiviilvastutus
liikluskindlustuse seaduses sätestatud ulatuses. Leping jõustub makse tasumisega, kuid mitte
varem kui kokkulepitud ja poliisil toodud kuupäev.
Lepingu lõpetamine toimub seaduses sätestatud alustel ja korras
KINDLUSTUSSUMMA
Kindlustussumma on määratud kahjujuhtumi toimumiskoha riigi seaduses.
KINDLUSTUSKAITSE
Lepingus nimetatud sõiduki kasutamisel tekkinud kahju vastavalt seadusele.
KEHTIVUSALA
Kindlustuskaitse kehtib Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriikides ja poliisil märgitud teistes
riikides.

KINDLUSTUSLEPING VÄLJASTAMINE
Liikluses osalemiseks peab olema kehtiv kindlustusleping.
Automaatselt pikeneva lepingu korral väljastab kindlustusandja enne lepingu lõppu järgmise
lepingu, kui kindlustusvõtja ei teavita hiljemalt kaks tööpäeva enne lepingu lõppu soovist mitte
jätkata.
KINDLUSTUSMAKSE
Kindlustusmakse arvutatakse kindlustusandja poolt kinnitatud tariifide (kindlustusmaksemäärade) ja kindlustusvõtja poolt esitatud andmete alusel arvestades lepingus nimetatud
sõiduki kasutamisest tulenevat riski. Eelpooltoodud põhimõttest lähtudes võib kindlustusandja
poolt järgmiseks kindlustusperioodiks arvutatud kindlustusmakse erineda eelneva
kindlustusperioodi kindlustusmaksest. Enne kindlustuspoliisi väljastamist teavitab
kindlustusandja kindlustusvõtjat kindlustusmakse suurusest.
Kindlustusandjal on õigus nõuda mõistlikult suurema kindlustusmakse tasumist alates jooksva
kindlustusperioodi algusest, kui kindlustusvõtja on andnud kindlustuslepingu sõlmimisel
ebaõigeid andmeid, millel on mõju kindlustusmakse suurusele. Eelnimetatud õigus on
kindlustusandjal ka juhul, kui kindlustusvõtja ei teavita kindlustusandjat lepingu sõlmimisel
esitatud andmete muutumisest kindlustuslepingu kehtivuse ajal. Kui kindlustusvõtja rikub
teavitamiskohustust on kindlustusandjal õigus liikluskindlustuse seaduses sätestatud juhul
nõuda ka leppetrahvi tasumist.
Kohaldamisele kuulub Eesti õigus.
Lepinguga seotud teave esitatakse kindlustusvõtjale eesti keeles.
Kahjujuhtumile ja sellest tulenevale kahjunõudele kohaldatakse kahjujuhtumi toimumiskoha
riigi õigust. Kahju hüvitatakse kahjujuhtumi toimumiskoha riigi seaduses sätestatud ulatuses
ja korras.
TEADMISEKS KINDLUSTUSVÕTJALE
Pädev kindlustusjärelvalve: Finantsinspektsioon, Sakala 4, Tallinn 15030 Eesti Vabariik.
Vaidluse korral võib kindlustusvõtja esitada kindlustusandja peale kaebuse kindlustuse
vaidluskomisjonile. Kaebus kindlustuse vaidluskomisjonile tuleb esitada läbi Eesti
Liikluskindlustuse Fond. Kaebuse esitamine ja selle menetlemine vaidluskomisjonis on
kindlustusvõtja jaoks tasuta, (www.eksl.ee)

