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Teie kontaktisik:
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e-post: info@kindlustusest.ee
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Äriühingu nimi

EVENTLUX OÜ

Äriregistri kood

14123568
KINDLUSTUSVÕTJA

E-post Kontakttelefon

12555

KINDLUSTUSLEPING Kindlustusperiood

17.02.2019 - 16.02.2020

Kindlustuslepingu tüüp

Tähtajaline

Tegevusala

Bürooruumide, eluruumide ja eramajade koristamine, ehitus- ja remondijärgne
koristamine, mööbli puhastamine

KINDLUSTATUD ESE

Kehtivuspiirkond Avastamise periood

-

Tagasiulatuv kaitse

-

KINDLUSTUSKAITSE
VARIANT

- Tegevuse vastutuskindlustus, Kindlustussumma 50 000 €, Omavastutus 500 €
Kindlustuse kehtivuspiirkond - Eesti ja Soome.
Erinevalt ettevõtte tegevuse vastutuskindlustuse tingimuste 1/2013 punktis 6.1.5
toodust, hüvitab kindlustus poliisil nimetatud tegevuse läbi kindlustatud isiku poolt
kolmandale isikule asja hävimisest, kahjustumisest või kadumisest tekitatud kahju
ajal, mil kindlustatud isik seda valdas, haldas, hoidis, vedas, üüris, rentis, laenas,
kasutas või töötles.

KINDLUSTUSTINGIMUSED Seesami ettevõtte tegevuse vastutuskindlustuse tingimused 1/2013, kehtivad alates
25.06.2013.

KINDLUSTUSKAITSE,
TEGEVUSE VASTUTUS

Kindlustusjuhtum on kindlustatud isiku poolt kindlustusperioodil oma majandus- ja
kutsetegevuse käigus süüliselt kolmandale isikule õigusvastase kahju tekitamine,
mille eest kindlustatud isik vastutab kolmanda isiku ees seaduses sätestatud alustel.

VASTUTUSKINDLUSTUSE
KINDLUSTUSSUMMA
PERIOODI KOHTA

Ühe kahjujuhtumi maksimaalseks hüvitiseks ja kõikide hüvitiste maksimaalseks
kogusummaks on kindlustuspoliisil toodud kindlustussumma.

ERIOMAVASTUTUS
VASTUTUSKINDLUSTUSES,
25% KAHJUST

Kui kindlustatud isiku vastutuse tekkimise põhjuseks on kindlustatud isiku pikema
ajaperioodi vältel kestnud tegevusetus ning kindlustatud isikule oli või pidi olema
kahju tekkimine ettenähtav, kohaldatakse eriomavastutust, milleks on 25%
kindlustushüvitisest.

KINDLUSTUSMAKSE
KOKKU

Kindlustusmakse

324,65 €

Makse tasutakse

4 osamakset

OSAMAKSED Osamakse periood

17.02.2019 - 19.05.2019
20.05.2019 - 19.08.2019
20.08.2019 - 19.11.2019
20.11.2019 - 16.02.2020

Maksetähtaeg

16.02.2019
19.05.2019
19.08.2019
19.11.2019

Osamakse suurus

81,83 €
81,83 €
81,83 €
79,16 €

KINDLUSTUSKAITSE
ALGUS

Kindlustuskaitse algab kindlustusvõtja poolt allkirjastatud pakkumuse või kirjalikku
taasesitamist võimaldavas vormis nõusoleku jõudmisest Seesamisse, kuid mitte
varem kui kokkulepitud ja poliisil märgitud ajahetkel.
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ESIMESE
KINDLUSTUSMAKSE
TASUMISEGA HILINEMINE

Kui kindlustusvõtja ei ole 14 päeva jooksul pärast kindlustuslepingu sõlmimist
tasunud kindlustusmakset või esimest kindlustusmakset, võib kindlustusandja kuni
makse tasumiseni lepingust taganeda. Eeldatakse, et kindlustusandja on lepingust
taganenud, kui ta ei esita kindlustusmakse sissenõudmiseks hagi kolme kuu jooksul
makse sissenõutavaks muutumisest. Kui sissenõutavaks muutunud kindlustusmakse
või esimene kindlustusmakse ei ole tasutud kindlustusjuhtumi toimumise ajaks,
vabaneb kindlustusandja oma täitmise kohustusest.

JÄRGMISTE
KINDLUSTUSMAKSETE
TASUMISEGA HILINEMINE

Kui kindlustusvõtja ei tasu teist või järgnevat kindlustusmakset tähtaegselt, määrab
Seesam kindlustusvõtjale täiendava maksetähtaja. Juhul, kui kindlustusvõtja ei ole
selle tähtaja jooksul kindlustusmakset tasunud, võib Seesam lepingu ette teatamata
üles öelda.

POLIISI ASENDAMINE JA
AVALDUSTE ÄRAKIRJAD

Poliisi kadumise või hävimise korral võib kindlustusvõtja nõuda Seesamilt
asenduspoliisi väljastamist. Kindlustusvõtja võib nõuda ärakirja mis tahes tema poolt
lepingu suhtes kirjalikult taasesitatavas vormis tehtud tahteavaldusest. Seesamil on
õigus nõuda eeltoodud dokumentide väljastamisel mõistlike kulutuste hüvitamist.

PÄDEV
KINDLUSTUSJÄRELEVALVE

Eesti Vabariigi Finantsinspektsioon Sakala 4, 15030 Tallinn.

KINDLUSTUSJUHTUMIST
TEATAMISE TÄHTAEG

Kindlustusvõtja peab kindlustusjuhtumist Seesamit viivitamatult teavitama. Teate
võib edastada internetiaadressilt www.seesam.ee, saates e-kirja aadressile
kahjud@seesam.ee või helistades numbrile 628 1700.

KOHALDATAV ÕIGUS Kindlustuslepingu poolte vahel kindlustuslepingust tulenevatele vaidlustele
kohaldatakse Eesti õigust.

ANDMETE ÕIGSUS Palume Teil kontrollida andmete õigsust. Juhul, kui andmed on ebaõiged või
kindlustushuvi on ebatäpselt määratletud, palume Teie kontaktisikut sellest teavitada
14 päeva jooksul poliisi saamisest. Vastasel korral loetakse õigeks poliisil toodud
andmed. Samuti palume koheselt informeerida kindlustusperioodi jooksul toimunud
muudatustest.

ÜLDTINGIMUSED Seesami üldised lepingutingimused 1/2018, kehtivad alates 01.01.2018.a.

KINDLUSTUSTINGIMUSTEGA
TUTVUMINE

Kindlustustingimustega palume tutvuda internetilehel www.seesam.ee või Seesami
kontorites, juhul kui Teil ei ole võimalik nendega tutvuda, palume sellest viivitamatult
teavitada Teie kontaktisikut.

ERIKOKKULEPPED JA
LISAINFO

Käesoleva pakkumuse / poliisi aluseks on Kindlustusest Kindlustusmaakler OÜ poolt
14.01.2019 esitatud kindlustustellimus, lisainfo 15.01.2019.

KINDLUSTUSANDJA
ESINDAJA

Ees- ja perekonnanimi

Kadri Kaasik

Amet

Riskijuht

Allkiri


