
Küberkindlustuse tingimused 1/2018

1. Kindlustuslepingu eesmärk

1.1. Kindlustuslepingu eesmärgiks on hüvitada kindlus-
tusvõtjale ärikatkestusest tekkinud kahju ja muud 
käesolevates tingimustes sätestatud kulud, mis on 
kindlustusvõtjal tekkinud seoses  varakindlustusjuh-
tumi toimumisega.

1.2. Samuti on kindlustuslepingu eesmärgiks kaitsta 
kindlustusvõtjat käesolevas dokumendis sätestatud 
tingimustel ja ulatuses kolmandate isikute poolt esi-
tatud nõuete eest, mis on seotud kindlustusvõtja ar-
vutisüsteemide turvalisuse rikkumisega ebaseadus-
likul viisil.

VARAKINDLUSTUS

2. Kindlustuskaitse kehtivuspiirkond varakindlustuses

2.1. Varakindlustusjuhtumi toimumise tagajärjel tekib 
Seesamile kindlustushüvitise tasumise kohustus 
ainult siis, kui kindlustusvõtjale tekib käesolevates 
tingimustes nimetatud kahju või kulu kindlustusle-
pingus kokkulepitud kehtivuspiirkonnas.

2.2. Kindlustuskaitse kehtivuspiirkond märgitakse kind-
lustuspoliisile.

3. Varakindlustusjuhtum

3.1. Varakindlustusjuhtumiks on ebaseaduslikul teel 
kindlustusvõtja arvutiandmetesse toimunud sekku-
mine, arvutisüsteemi toimimise takistamine, termi-
nalseadme identifitseerimisvahendi ebaseaduslik 
kõrvaldamine või muutmine, millega kaasneb kind-
lustusvõtjale käesolevates tingimustes nimetatud 
kahju või kulu.

3.2. Arvutiandmetesse toimunud sekkumise, arvutisüs-
teemi toimimise takistamise, terminalseadme iden-
tifitseerimisvahendi ebaseadusliku kõrvaldamise või 
muutmise mõistete tõlgendamisel lähtutakse neile 
seadusega antud tähendusest ja sisust.

3.3. Ebaseadusliku teo all mõistetakse käesoleval juhul 
karistusseadustikus sätestatud süüteo toimepane-
mist või selle katset.

4. Varakindlustusjuhtumi toimumisel kuulub 
kindlustuslepingu alusel hüvitamisele alljärgnev 
kindlustusvõtjale tekkiv kahju või kulu:

4.1. Ärikatkestuse tõttu saamata jäänud tulu:
4.1.1. Ärikatkestus on varakindlustusjuhtumi taga-

järjel kindlustusvõtja majandus- või kutsetege-
vuse katkemine, millega kaasneb kindlustus-
võtjale saamata jäänud tulu.

4.1.2. Saamata jäänud tulu on oletuslik ärikasum, 
mille kindlustusvõtja oleks teeninud ärikatkes-
tuse ajal, kui varakindlustusjuhtumit ei oleks 
toimunud.

4.1.3. Saamata jäänud tulu arvestamisel lähtutakse 
kindlustusvõtja viimasest äriregistrisse esita-
tud majandusaasta aruandest, millest nähtuv 
ärikasum jagatakse päevade arvuga ning selli-
selt saadakse ühe päeva saamata jäänud tulu, 
mis omakorda korrutatakse ärikatkestuse päe-
vade arvuga.

4.1.4. Saamata jäänud tulu hulka ei arvestata neid 
kulusid, mida kindlustusvõtja oleks pidanud 
kandma ka ilma ärikatkestuseta (nt: üürikulu, 
palgakulu, liisingumaksed, elektriarved, toorai-
ne maksumus, käibemaks, tulumaks jmt).

4.1.5. Saamata jäänud tulu hulka ei arvestata vara-
kindlustusjuhtumis nimetatud sündmuse taga-
järjel tekkinud aktsia hinna langust.

4.1.6. Juhul kui kindlustusvõtja leiab, et punktis 4.1.3 
arvutatud saamata jäänud tulu on väiksem, kui 
tegelik saamata jäänud tulu, on kohustus tege-
likku saamata jäänud tulu tõendada kindlus-
tusvõtjal.

4.1.7. Juhul kui kindlustusvõtja ei ole kunagi majan-
dusaasta aruannet esitanud, siis on kindlustus-
võtja kohustatud tõendama tegelikku saamata 
jäänud tulu, mida ta oleks teeninud, kui vara-
kindlustusjuhtumis nimetatud sündmust ei 
oleks toimunud.

4.1.8. Ärikatkestuse korral ja saamata jäänud tulu 
nõude esitamisel on kindlustusvõtjal kohustus 
saamata jäänud tulu tõendada ja teha Seesami-
ga saamata jäänud tulu leidmiseks igakülgset 
koostööd, sh esitada Seesamile kindlustusjuh-
tumile eelneva perioodi ärikasumi kohta raa-
matupidamisdokumente.
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4.1.9. Ärikatkestuse tõttu saamata jäänud tulu hü-
vitatakse varakindlustusjuhtumi toimumisest 
kuni ajani, mil ärikatkestuse põhjustanud asja-
olu on ära langenud. Seesami hüvitiskohustus 
on piiratud kindlustuslepingus märgitud kind-
lustussummaga.

4.1.10. Juhul kui ärikatkestuse põhjustanud asjaolu 
ei ole 12 kuu jooksul pärast kindlustusjuhtumi 
toimumist ära langenud ning kindlustuslepin-
guga kokkulepitud kindlustussummast piisab, 
hüvitab Seesam kindlustusvõtjale ärikatkes-
tuse tõttu saamata jäänud tulu maksimaalselt 
12 kuu eest varakindlustuse kindlustusjuhtumi 
toimumise päevast alates.

4.2. Ärikatkestuse ajal kindlustusvõtja poolt makstavad 
tööjõukulud;
4.2.1. Kindlustuslepingu alusel kuulub ärikatkestuse 

ajal hüvitamisele nende kindlustusvõtja tööta-
jate töötasud, kes ei saanud ärikatkestuse tõttu 
kokkulepitud töökohustusi täita, kuid kellele 
kindlustusvõtja oli vastavalt poolte kehtivale 
töösuhtele kohustatud töötasu maksma.

4.2.2. Lisaks töösuhte aluseks olevast lepingust tu-
lenevale töötasule hüvitatakse kindlustusvõt-
jale tööjõuga seotud riiklikud maksud, mille 
maksmise kohustus tuleneb kindlustusvõtjale 
seadusest. Kõnealusteks riiklikeks maksudeks 
on eelkõige sotsiaalmaks ja töötuskindlustus-
maks.

4.2.3. Juhul kui kindlustusvõtjal tekivad ärikatkestu-
sega tööjõukulud, mida ei ole nimetatud punk-
tis 4.2.2, kuid mille tasumise kohustus kind-
lustusvõtjal seadusest tulenevalt tekib, peab  
kindlustusvõtja kõnealuseid kulude tekkimise 
aluseid ja kulude suurust tõendama.

4.2.4. Kindlustusvõtja on kohustatud töötasude suu-
ruse arvestamiseks esitama töötajate nime-
kirja, kes ei saanud varakindlustusjuhtumis 
nimetatud sündmuse tagajärjel oma tööko-
hustusi kindlustusvõtja ees täita. Samuti peab 
kindlustusvõtja esitama Seesamile eelpool 
nimetatud töötajate töölepingute koopiad, töö-
graafikud, võimalikud tunnitasud ning muud 
asjaolud, mis on vajalikud kindlustushüvitise 
suuruse arvestamiseks.

4.3. Ärikatkestuse aja eest kindlustusvõtja poolt tasumi-
sele kuuluv üür või rent;
4.3.1. Kindlustuslepingu alusel kuulub hüvitamise-

le ärikatkestuse aja eest kindlustusvõtja poolt 
tasumisele kuuluv üür või rent, mille tasumise 
kohustus on kindlustusvõtjal tekkinud tema 
poolt sõlmitud üüri- või rendilepingu alusel.

4.3.2. Kindlustusvõtja on kohustatud üüri või ren-
dikulude kompenseerimiseks esitama See-
samile üüri- või rendilepingu koopiad, mis on 

vajalikud kindlustushüvitise suuruse arvesta-
miseks.

4.4. Kriisikommunikatsiooniga seotud kulud;
4.4.1. Kindlustuslepingu alusel kuuluvad hüvitami-

sele kriisikommunikatsiooniga seotud kulud 
kuni lepingus määratud summa ulatuses. Krii-
sikommunikatsiooniks loetakse muuhulgas 
kommunikatsiooniettevõtte teenuseid edasise 
mainekahju piiramiseks.

4.5. Teavitamiskulud;
4.5.1. Kindlustuslepingu alusel kuuluvad hüvitami-

sele kulud, mis on vajalikud avalikkuse või 
võimalike kahjustatud isikute teavitamiseks 
turvalisuse rikkumisest.

4.6. Kahju tuvastamise ja vähendamisega seotud mõist-
likud kulud.
4.6.1. Hüvitamisele kuuluvad muuhulgas kindlus-

tusjuhtumi eelse olukorra taastamiseks vaja-
likud kulud, sh arvutisüsteemide taastamiseks 
vajalikud kulud.

5. Kindlustusvõtja kohustused võimaliku 
kindlustusjuhtumi toimumise ärahoidmiseks

5.1. Kindlustusvõtja on kohustatud:

5.1.1. paigaldama oma arvutisüsteemidele tulemüü-
ri ja antiviiruse tarkvara ning teostama pide-
valt arvutisüsteemide turvalisusega seotud 
tarkvarauuendusi;

5.1.2. tegema oma kasutuses olevatest andmetest 
regulaarselt koopiaid ning hoidma neid origi-
naalidest eraldiseisvalt;

5.1.3. teavitama oma töötajaid võimalikest küberoh-
tudest;

5.1.4. õpetama välja oma töötajaid kasutama arvutit 
ja selle süsteeme võimalikult turvaliselt;

5.1.5. teostama oma raamatupidamist vastavalt sea-
dusandlusele ning raamatupidamise heale ta-
vale.

5.2. Juhul kui kindlustusvõtja rikub mõnda käesolevate 
varakindlustuse tingimuste punktis 5 sätestatud ko-
hustust, kohaldatakse Seesami üldistes lepingutin-
gimustes sätestatud õiguslikke tagajärgi.

5.3. Lisaks käesolevates varakindlustuse tingimustes 
sätestatud kohustustele on kindlustusvõtja kohus-
tatud järgima ka Seesami üldistest lepingutingimus-
test tulenevaid kohustusi.

6. Kindlustusvõtja kohustused pärast 
kindlustusjuhtumi toimumist

6.1. Lisaks käesolevatest tingimustest ning Seesami 
üldistest lepingutingimustest tulenevatele kohus-
tustele on kindlustusvõtjal varakindlustusjuhtumi 
toimumisel kohustus esitada politseile avaldus või-
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maliku kuriteo toimepanemise kohta.

6.2. Kindlustusvõtjal on kohustus tõendada nii kindlus-
tusjuhtumi toimumist kui kahju suurust. Tõenda-
miskohustuse rikkumise korral puudub Seesamil 
kindlustushüvitise maksmise kohustus.

6.3. Juhul kui kindlustusvõtja rikub mõnda käesolevate 
varakindlustuse tingimuste punktis 6 sätestatud ko-
hustust, kohaldatakse Seesami üldistes lepingutin-
gimustes sätestatud õiguslikke tagajärgi.

7. Kindlustushüvitise maksmist välistavad sündmused

7.1. Kindlustusepingu alusel ei kuulu hüvitamisele kah-
ju, mis on põhjustatud:

7.1.1. muust sündmusest, kui punktis 3.1 nimetatud 
kindlustusjuhtum;

7.1.2. elektrikatkestusest, telefoni või telekommuni-
katsioonifirma tegevusest või tegevusetusest;

7.1.3. piraattarkvara kasutamisest;

7.1.4. kindlustusvõtja töötajate või teiste isikute 
poolt, kellele on antud ligipääs kindlustusvõtja 
arvutisüsteemidele;

7.1.5. intellektuaalse omandi ebaseaduslikust kasu-
tamisest või selle vargusest tekkinud kahju.

7.2. Lisaks eeltoodule ei hüvitata kindlustuslepingu alu-
sel kindlustusvõtjalt välja petetud või varastatud ra-
ha ega kahju, mis on tekkinud väljaspool kindlustus-
lepingus märgitud kehtivuspiirkonda.

VASTUTUSKINDLUSTUS

8. Kindlustuskaitse kehtivuspiirkond ja 
kindlustusperiood vastutuskindlustuses

8.1. Vastutuskindlustusjuhtumi toimumise tagajärjel te-
kib Seesamile kindlustushüvitise tasumise kohustus 
ainult siis, kui kindlustusvõtja vastutus tekib kind-
lustuslepingus kokkulepitud kehtivuspiirkonnas ja 
kindlustusperioodil (kehtivuspiirkonna ja kindlus-
tusperioodi nõude eeldus).

8.2. Asjaolust, kas kindlustusvõtja vastutus on tekkinud 
kindlustuslepingus määratletud kehtivuspiirkon-
nas, lähtutakse selle riigi õigusest, mille alusel on 
kahjustatud isikul võimalik kahju hüvitamise nõuet 
kindlustusvõtja vastu maksma panna.

8.2.1. Kui riik, mille õiguse alusel saab kahjustatud 
isik oma nõuet kindlustusvõtja vastu maks-
ma panna, asub kindlustuslepingus nimetatud 
kehtivuspiirkonnas, loetakse kehtivuspiirkon-
na nõude eeldus kindlustuslepingu kohaselt 
täidetuks.

8.3. Asjaolust, kas kindlustusvõtja vastutus on tekkinud 
kindlustuslepingus määratletud kindlustusperioo-
dil, lähtutakse ajahetkest, mil kahjustatud isiku kah-

ju hüvitamise nõue kindlustusvõtja vastu muutub 
sissenõutavaks.

8.3.1. Kui ajahetk, millal kahjustatud isiku nõue 
kindlustusvõtja vastu muutub sissenõutavaks 
toimub poliisil märgitud kindlustusperioo-
dil, loetakse kindlustusperioodi nõude eeldus 
kindlustuslepingu kohaselt täidetuks.

8.3.2. Üldise seadusest tuleneva eelduse kohaselt 
muutub kahjustatud isiku kahju hüvitamise 
nõue sissenõutavaks kahju avastamisest.

8.3.3. Kui kahju hüvitamise nõue muutub sissenõu-
tavaks muul ajahetkel, kui punktis 8.3.2 sätes-
tatud, lasub väite tõendamise ja põhistamise 
kohustus isikul, kes soovib väita vastupidist.

8.4. Kindlustuskaitse kehtivuspiirkond ja kehtivuspe-
riood märgitakse kindlustuspoliisile.

9. Vastutuskindlustusjuhtum

9.1. Vastutuskindlustusjuhtumiks on ebaseaduslikul 
teel kindlustusvõtja arvutiandmetesse toimunud 
sekkumine, arvutisüsteemi toimimise takistamine, 
terminalseadme identifitseerimisvahendi ebasea-
duslik kõrvaldamine või muutmine, millega kaasneb 
kindlustusvõtja lepingust või seadusest tulenev ning 
käesolevates tingimustes nimetatud kahju hüvita-
mise kohustus kahjustatud isiku(te) ees.

9.2. Ebaseadusliku teo all mõistetakse käesoleval juhul 
karistusseadustikus sätestatud süüteo toimepane-
mist või selle katset.

9.3. Arvutiandmetesse toimunud sekkumise, arvutisüs-
teemi toimimise takistamise, terminalseadme iden-
tifitseerimisvahendi ebaseadusliku kõrvaldamise 
või muutmise mõistete tõlgendamisel lähtutakse 
neile seadusega antud tähendusest ja sisust.

9.4. Lepingust tuleneva kahju hüvitamise kohustuse all 
mõistetakse kindlustusvõtja ning kahjustatud isiku 
vahel sõlmitud lepingust tulenevat kohustust, mida 
kindlustusvõtja on käesolevate tingimuste punktis 
8.1 nimetatud sündmuse toimumise tõttu rikkunud, 
ja millega kaasneb kindlustusvõtjale lepingust tu-
lenev kahju hüvitamise kohustus kahjustatud isiku 
ees.

9.5. Kindlustusvõtja ja kahjustatud isiku vahel sõlmitud 
lepingust tulenev kahju hüvitamise kohustus võib 
olla ulatuslikum kindlustuslepingu alusel hüvitata-
vast kahjust. Seesam hüvitab kindlustusvõtjale tema 
poolt kolmandale isikule tekitatud kahju ainult kind-
lustuslepingus sätestatud ulatuses (vt muuhulgas 
13.1.3).

9.6. Seadusest tuleneva kahju hüvitamise kohustuse all 
mõistetakse kindlustusvõtja ja kahjustatud isiku 
seaduse alusel tekkivat võlasuhet ja sellega kaasne-
vat kahju hüvitamise kohustust.

9.7. Kindlustusvõtja seadusest tulenev kahju hüvitami-
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se kohustus võib olla ulatuslikum kindlustuslepingu 
alusel hüvitatavast kahjust. Seesam hüvitab kind-
lustusvõtjale tema poolt kolmandale isikule tekita-
tud kahju ainult kindlustuslepingus sätestatud ula-
tuses.

9.8. Kahjustatud isikuks kindlustuslepingu mõttes on 
see isik, kellele kindlustusvõtja on põhjustanud 
käesolevates tingimustes nimetatud kahju ja kes 
ei ole kindlustuslepingu pooleks (kindlustusvõtja ja 
kindlustusandja) ega kindlustatud isikuks.

9.9. Erandina punktist 9.8 ei ole kahjustatud isikuna 
vaadeldav kindlustusvõtjaga samasse kontserni või 
kindlustusvõtja kontrolli alla kuuluv ettevõte ega te-
ma töötajad.

10. Vastutuskindlustusjuhtumi toimumisel kuulub 
kindlustuslepingu alusel hüvitamisele alljärgnev 
kahju ja kulu, mis on tekkinud kolmandale isikule, 
on kolmanda isiku poolt tõendatud, ning mida kol-
mas isik saab kindlustusvõtja vastu maksma panna 
seaduse või lepingu alusel:

10.1. kolmandale isikule tekkinud otsene varaline kahju, 
mida ei ole käesolevates tingimustes välistatud;

10.2. kolmanda isiku saamata jäänud tulu;

10.3. kolmandale isikule tekkinud mittevaraline kahju;

10.4. ekspertiisi- ja õigusabikulud, kohtukulud, kahju suu-
rusega seotud kulutused ning võimalikud viivised.

11. Kindlustusvõtja õigusabikulud

11.1. Vastutuskindlustuse võimaliku toimumise korral 
kuulub kindlustusvõtjale kindlustuslepingu alusel 
hüvitamisele kahjustatud isiku nõude tõrjumiseks 
vajalikud ja Seesamiga eelnevalt kooskõlastatud 
ekspertiisi- ja õigusabikulud alljärgnevatel tingi-
mustel.

11.2. Kindlustusvõtja vastu suunatud nõuete tõrjumiseks 
vajalikud õigusabikulud kuuluvad hüvitamisele järg-
miste tingimuste koosesinemisel:

11.2.1. kindlustusvõtja vajab õigusabi tema vastu suu-
natud nõuete tõrjumiseks;

11.2.2. ei esine ühtegi piirangut tingimustes ega kind-
lustuspoliisil, mis välistavad Seesami täitmise 
kohustuse;

11.2.3. kindlustusvõtjale õigusabi osutav isik on See-
samiga õigusabi osutamise kokkuleppe eelne-
valt vähemalt kirjalikku taasesitamist võimal-
davas vormis kooskõlastanud.

11.3. Juhul kui Seesam on kindlustusvõtjale ettemak-
suna tasunud õigusabikulud ning kohtuotsusega 
mõistetakse kahjustatud isikult õigusabikulud välja 
kindlustusvõtja kasuks, on kindlustusvõtja kohus-
tatud Seesamile maksma tagasi kohtuotsuses välja 
mõistetud õigusabikulud.

12. Kindlustusvõtja ekspertiisikulud

12.1. Ekspertiisikulud kuuluvad hüvitamisele järgmiste 
tingimuste koosesinemisel:

12.1.1. ekspertiisikulude tegemine on Seesamiga eel-
nevalt kokku lepitud;

12.1.2. ekspertiis on vajalik kahju põhjuse, ulatuse ja 
suuruse kindlakstegemiseks;

12.1.3. ei esine ühtegi käesolevates tingimustes too-
dud piirangut.

12.2. Juhul kui Seesam on kindlustusvõtjale ettemaksu-
na tasunud ekspertiisikulud ning kohtuotsusega 
mõistetakse kahjustatud isikult ekspertiisikulud 
kindlustusvõtja kasuks välja, on kindlustusvõtja ko-
hustatud tagastama Seesamile tema poolt tasutud 
ekspertiisikulude summa.

12.3. Juhul kui ekspertiisiga leiab tuvastamist, et kahju 
on põhjustatud mõne käesolevates tingimustes ni-
metatud piirangu tõttu, on Seesamil õigus nõuda 
tasutud ekspertiisikulud kindlustusvõtjalt tagasi.

12.4. Õigusabikulud ja ekspertiisikulud hüvitatakse 
maksimaalselt poliisil toodud vastutuskindlustuse 
kindlustussummani.

13. Vastutuskindlustusjuhtumi üldised välistused

13.1. Kindlustuslepingu alusel ei kuulu hüvitamisele:

13.1.1. isiku- või asjakahju. Isikukahjuks on käesole-
vate tingimuste mõistes kahju tekkimine ter-
vise kahjustumise, kehavigastuste tekkimise 
või surma tõttu. Asjakahjuks on käesolevate 
tingimuste mõistes kahju tekkimine asja kah-
justumise, hävimise või kadumise tõttu;

13.1.2. avalik-õiguslikud rahalised kohustused (trah-
vid, sunniraha, maksehalduri ettekirjutised) ja 
kriminaal- või väärteomenetluses määratud 
trahvid;

13.1.3. see osa kahju suurusest, mida kahjustatud isik 
saab nõuda kindlustusvõtjalt vaid lepingu alu-
sel ning mis ületab kahju suurust osas, mida 
kahjustatud isik saaks nõuda seaduse alusel;

13.1.4. kahju, mille toimumisest kindlustusvõtja oli 
või pidi olema teadlik kindlustuslepingu sõl-
mimisel;

13.1.5. kindlustusvõtja töötajate või teiste isikute 
poolt tekitatud kahju, kellele on antud ligipääs 
kindlustusvõtja arvutisüsteemidele;

13.1.6. intellektuaalse omandi ebaseaduslikust kasu-
tamisest või selle vargusest tekkinud kahju;

13.1.7. kahju, mis on toimunud seetõttu, et kindlus-
tusvõtja ei olnud kindlustusjuhtumi toimumi-
se hetkel paigaldanud arvutile tulemüüri või 
uuendanud viirusetõrje süsteeme;

13.1.8. kahju, mis on toimunud väljaspool kindlustus-
lepingus märgitud kehtivuspiirkonda.
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14. Nõudeõigus ja nõuete esitamise aeg

14.1. Kindlustushüvitise saamise õigus on ainult isikul, 
kellega seotud kindlustusriski on kindlustatud. Eel-
duslikult on selleks isikuks kindlustusvõtja.

14.2. Kahjustatud isikul ei ole õigust nõuda Seesamilt 
kindlustushüvitise maksmist endale ilma kindlus-
tusvõtja sellekohase nõusolekuta.

14.3. Kindlustatud isikul on õigus esitada Seesamile 
kindlustushüvitise nõue kuni kolme aasta jooksul 
pärast kindlustusperioodil toimunud kahju, mille 
eest kahjustatud isikul tekkis kindlustatud isiku 
vastu kahju hüvitamise nõue.

14.4. Aegumistähtaeg hakkab kulgema kindlustuspe-
rioodil toimunud kahju kalendriaasta lõpust.

14.5. Kindlustatud isiku kindlustushüvitise nõue Seesa-
mi vastu peatub kohtumenetluse ajaks olukorras, 
kus kahjustatud isik esitab kindlustatud isiku vastu 
hagi kohtusse.

14.6. Kindlustushüvitise nõude peatumise eeldused on:

14.6.1.vastutust tekitava kahju toimumine kindlus-
tusperioodil;

14.6.2. kindlustatud isik on Seesamit kohtumenetlu-
sest viivitamatult teavitanud;

14.6.3. kui kahjustatud isiku nõue kindlustatud isiku 
vastu aegub, siis lõppeb aegumise hetkest ka 
kindlustatud isiku nõue Seesami vastu.

15. Kindlustusvõtja asjaoludest teatamise kohustus

15.1. Kindlustusvõtja kohustub Seesamile vähemalt kir-
jalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitama 
selgitusi ning tõendeid, mis on olulised võimaliku 
vastutuse tekkimise aluste hindamiseks.

15.2. Kindlustusvõtja kohustub Seesamile vähemalt kir-
jalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitama 
selgitusi ning tõendeid, mis on olulised kahju tek-
kimise asjaolude, kahju ulatuse või selle suuruse 
hindamiseks.

15.3. Kui kindlustusvõtja rikub punktides 15.1 ja 15.2 too-
dud kohustusi, vabaneb Seesam täitmise kohustu-
sest osaliselt või täielikult.

15.4. Kindlustusvõtja on kohustatud teatama Seesamile 
viivitamatult võimalikust kindlustusjuhtumist ning 
järgima Seesamilt saadud juhiseid.

15.5. Kindlustusvõtja on kohustatud teatama Seesamile 
viivitamatult võimaliku kindlustusjuhtumiga seo-
tud tsiviilkohtu-, haldus-, kriminaal- või väärteo-
menetlusest.

16. Kahjukäsitlus vastutuskindlustuse korral

16.1. Seesam ei võta omapoolset seisukohta kahju hüvi-
tamise, õigusabi- või ekspertiisikulude hüvitamise 
osas enne, kui kahjustatud isik on esitanud kind-

lustusvõtja vastu kirjaliku kahju hüvitamise nõude 
koos nõuet toetavate tõenditega, millest nähtub, 
mida ja millisel õiguslikul alusel kahjustatud isik 
kindlustusvõtjalt nõuab.

16.2. Seesamil on õigus pidada kindlustusvõtja nimel lä-
birääkimisi kolmanda(te) isiku(te)ga.

17. Mõisted

17.1. Kindlustussumma on kindlustuslepingus kokku-
lepitud ja kindlustuspoliisile märgitud summa, 
mis on kõigi kindlustusperioodil väljamakstavate 
kindlustushüvitiste maksimaalseks väljamakse 
summaks. Kindlustussumma väheneb kindlustus-
perioodil väljamakstud kindlustushüvitise võrra.

17.2. Omavastutus on kindlustuslepinguga määratud ra-
hasumma või muu kindlustuslepinguga määratud 
väärtus (protsent kahjust, periood vms), mis jääb igas 
kindlustusjuhtumis kindlustusvõtja enda kanda.


