LIIKLUSKINDLUSTUSE LEPINGU LISATEKSTID

Kindlustusandja
Kindlustusandja on Seesam Insurance AS (Seesam),
registrikood 10055752, asukoht Vambola 6, 10114
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
osta@seesam.ee või Vambola 6, 10114 Tallinn, millega loetakse kindlustusvõtja kindlustuslepingust taganenuks. Kindlustuslepingust taganemisel on Seesamil
õigus nõuda kindlustusvõtjalt kindlustusmakset enne
taganemist kehtinud kindlustuskaitse eest ning poliisi
tagastamist.
LIIKLUSÕNNETUSE KORRAL
Liiklusõnnetuse osalisena teavita esimesel võimalusel
Seesami kahjukäsitlust või teise osapoole kindlustusandjat. Seesami kahjukäsitlus: 628 1700,
kahjud@seesam.ee või www.seesam.ee.
Samuti tuleb viivitamatult esitada kirjalik seletus
toimunu kohta ja ülevaatuseks sõiduk, mis osales
liiklusõnnetuses.
Liiklusõnnetusest tuleb teatada politseile kui:
• liiklusõnnetuse tagajärjel sai inimene
		 vigastada või surma;
• liiklusõnnetuse osalised (juhid, kannatanud)
		 ei ole vastutuse küsimuses ühel meelel;
• Liiklusõnnetuses kahju tekitaja pole sündmuskohal
• liiklusõnnetuse kahju saaja ei ole teada
LEPINGU PIKENEMINE
Automaatselt pikeneva lepingu puhul saadab Seesam
Teile järgmise perioodi arve ja lepingu ilma eelneva
teavituseta. Ühekordse lepingu korral tuleb Teil endal
pikenduse soovist teada anda. Kui sõidukit ei kasutata
kuni 12 kuu jooksul pärast lepingu lõppu, ei ole tarvis
uut lepingut sõlmida. Kui sõidukit ei kasutaat kauem
kui aasta, tuleb see registrist ajutiselt kustutada.

Sõiduki võõrandamine
Sõiduki omandi üleminekul läheb leping koos ettemaksuga uuele kindlustusvõtjale. Uus omanik peab
sõiduki võõrandamisest kindlustusandjale viivitamatult kirjalikult teatama. 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.
KOHALDATAV ÕIGUS JA VAIDLUSTE
LAHENDAMINE
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.

