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KINDLUSTUSE EESMÄRK

Kindlustuse eesmärk on hüvitada punktis 4 nimetatud
äkilise ja ettenägematu sündmuse tagajärjel
kindlustatud esemele kindlustusperioodil tekkinud
otsene varaline kahju ja muud käesolevates
tingimustes nimetatud kulud.
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KINDLUSTUSKAITSE

4.1

Kindlustuskaitse variandid on suurkasko
ja osakasko

4.1.1 Suurkasko katab laevaavarii, varguse ja
vandalismi, tulekahju, transpordi ning ellingu riskid.
4.1.2 Osakasko katab varguse ja vandalismi,
tulekahju, transpordi ning ellingu riskid.

KINDLUSTATUD ESE

2.1
Kindlustatud esemeks on õigusaktides sätestatud korras Eestis registrisse kantud ning poliisile
märgitud väikelaev.

4.1.3 Valitud kindlustuskaitse kohta tehakse märge
poliisile.

2.2
Kindlustuse alla kuulub väikelaeva kere,
taglas, mastid, purjed, mootor(id), laeva kasutusega
liituvad seadmed ja varustus, treiler ning ellingud ja
ellingu katted.
2.3
Raadio- ja elektroonikaseadmed, samuti
telefonid on kindlustatud esemeks vaid poliisil
nimetatud väikelaevas, eeldusel, et nad on
statsionaarselt kinnitatud ja väikelaeva vooluvõrku
ja/või antenniga ühendatud ning mõeldud kasutamiseks spetsiaalselt väikelaevas.

4.2

Laevaavarii

4.2.1

Hüvitatakse kahju, mis on põhjustatud
kindlustatud eseme:

1
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karile või madalikule sõitmisest;
kokkupõrkest liikuva või liikumatu objektiga;
kahjustumisest tormi või rajuilma tõttu.

4.2.2 Tormi poolt tekitatud kahju hüvitatakse, kui
kindlustatud ese on kahjustatud tuulest, mille kiirus on
olnud vähemalt 18 m/s ning tormil on otsene põhjuslik
seos kindlustusjuhtumiga.

2.4
Kindlustatud esemeks ei ole poid, kütte- ja
määrdeained, muu riietus kui tormiriietus, kalastus- ja
sukeldusvahendid, söögid, joogid, kunst, väärtesemed, raha ja väärtpaberid, loomad, taimed,
veesuusad, hääle ja pildi salvestamise seadmed ning
mobiiltelefonid, välja arvatud väikelaeva statsionaarselt paigaldatud mobiiltelefon või selle osad.

4.2.3

Ei hüvitata kahju, mis on tekkinud:
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väikelaeva, selle kere, varustuse või
meeskonna merekõlbmatusest;
päramootori või varustuse kukkumisest või
kinnitusest lahtitulekust, varustuse kadumisest väikelaeva ümberminekul, kui kahju
pole tekkinud punktis 4.2.1 nimetatud sündmuse tagajärjel;
veest, lumest, jääst, veetaimedest, jäätumisest või muust analoogsest pikaajalisest
protsessist;
sellest, et kindlustatud eset või selle osa ei
kasutata sihtotstarbeliselt;
väikelaeva uppumisest või ümberminekust,
kui selle põhjuseks ei ole punktis 4.2.1
nimetatud sündmus.
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KINDLUSTUSKAITSE KEHTIVUS

3.1

Kindlustus kehtib täiendava kokkuleppeta:
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Eestis, sealhulgas laevatatavatel siseveekogudel;
Läänemerel ja selle lahtedes.
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3.2

Kindlustus ei kehti:

1

kui väikelaev on renditud kolmandatele isikutele või seda kasutatakse töövahendina või
lisatulu saamiseks ning selle kohta ei ole
tehtud märget poliisile;
kui väikelaevaga osaletakse kosest laskumisel;
kui väikelaevaga osaletakse mootorpaatide
võistlustel või treeningutel.
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4.3

Vargus ja vandalism

4.3.1 Hüvitatakse kindlustatud eseme kadumisest
või kahjustumisest tulenev kahju, kui selle põhjuseks
on väikelaeva või selle osa vargus, rööv, loata
kasutamine või nimetatud kuritegude katse või
õigusvastane tahtlik hävitamine või rikkumine

1

kolmanda isiku poolt (vandalism).
4.3.2 Kui vargus on korda saadetud võtmeid kasutades, hüvitatakse kahju juhul, kui teo toimepanija on
kindlustatud eseme või hoiupaiga võtmed oma
valdusse saanud süüteo tagajärjel.
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4.3.3 Mootori või varustuse kaotusest või kahjustumisest tulenev kahju, kui selle põhjuseks on vargus,
loata kasutamine või nimetatud tegude katse või
vandalism, hüvitatakse juhul, kui kindlustatud ese oli
lukustatud või asetses lukustatud ruumi(de)s.

4
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4.3.4 Väikelaeva katte all olevat varustust ja
eemaldatavaid seadmeid ei vaadelda lukustatud
ruumis olevaks. Käsitsi keeratavate mutrite ja poltidega kinnitatud esemeid ei vaadelda lukustatud
olevatena.
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4.3.5 Hüvitamisele ei kuulu kindlustatud eseme
kaotus või kahjustumine kelmuse või väljapressimise
tagajärjel.
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4.3.6 Varguse ja vandalismikahju korral on kindlustusvõtja või temaga samastatud isik kohustatud
koheselt teatama juhtunust politseisse.
4.4

Tulekindlustus
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4.4.1 Hüvitatakse kahju, mille on väikelaevale
põhjustanud tulekahju, plahvatus või otsene pikselöök.

6.2
Väikelaeva võib juhtida isik, kellele on väljastatud väikelaeva juhtimise õigust tõendav dokument.
6.3
Väikelaeva juht peab järgima meresõidu
reegleid ning liiklema nii, et tema väikelaev ei häiri
teiste veesõidukite liiklust.

4.4.3 Ei hüvitata väikelaeva mootoris, summutis või
muus seadmes toimunud plahvatuse tagajärjel
seadmele endale tekkinud kahju.

6.4
Väikelaeva ei tohi loovutada teisele isikule
kindlaks tegemata tema isikuandmeid ning seda, kas
ta vastab punktis 6.2 toodud nõudele.

Transpordi- ja ellingukindlustus

4.5.1 Kui kindlustatud ese on elligul või maismaal
liikuval transpordivahendil, hüvitatakse kahju, mis on
põhjustatud kindlustatud esemele:
1
2
3

OHUTUSNÕUDED

6.1
Väikelaev ja selle varustus peavad olema
mere- või sõidukõlblikud.

4.4.2 Ei hüvitata väikelaeva generaatorites, elektrimootorites, akudes ja muudes elektriseadmetes
tekkinud lühisest nimetatud seadmetele endile
tekkinud kahju.

4.5

samastatud isikute tahtlusest või raskest
hooletusest;
laeva, selle osa või seadme konstruktsiooni-,
valmistus- või materjaliveast, kulumisest,
puudulikust korrashoiust, ettevaatamatust
või oskamatust kasutamisest;
puudulikust õli või jahutusvedeliku tsirkulatsioonist või ebakvaliteetsest kütusest;
kindlustatud eseme väärtuse vähenemisest;
remondi käigus tehtud muudatustest või
parandustöödest;
uue ja vana värvipinna värvitoonide erinevuse parandamisest;
varuosade, varustuse või materjalide hankimisprobleemidest või nende tootmise
lõpetamisest;
kahjustunud vara remontimisest või transpordist kõrgendatud hindadega, kui see ei ole
põhjendatud;
kindlustatud eseme kasutuse võimatusest
seoses kahjujuhtumiga;
väikelaeva meeskonna või reisijate matka-,
majutus- või muudest analoogsetest kulutustest, kui need ei ole otseselt seotud kahjustunud kindlustatud eseme transpordiga
remonditöökotta või varuosade või tarvikute
transpordiga.

6.5
Juhul, kui väikelaeva ei kasutata veeliikluses,
tuleb väikelaev kai või muu statsionaarse objekti külge
lukustada või säilitada lukustatud siseruumides või
pideva valve all oleval alal.

tormist, kui tormituule kiirus on olnud vähemalt 18 m/s ning tormil on otsene põhjuslik
seos kindlustusjuhtumiga;
väikelaeva ellingule paigutamise või vettelaskmise käigus toimunud kokkupõrkest;
transpordi käigus või transpordivahendite
kokkupõrkest.

6.6
Kui väikelaev jäetakse ilma järelevalveta,
tuleb alla 20 hj päramootor laevast eemaldada ning
säilitada lukustatud siseruumides.
6.7
Väikelaeva hoiustamisel järelhaagises tuleb
väikelaev lukustada haagise külge.

4.5.2 Ei hüvitata kahju, mis on tekkinud väikelaeva
ümberminekust, lumest, jäätumisest, niiskusest või
vihmaveest, kui kahju ei ole tekkinud mõne punktis
4.5.1 toodud sündmuse tagajärjel.

6.7.1 Kui järelhaagises väikelaeva ei säilitata
pideva valve all oleval alal, tuleb haagis lukustada
sõiduki või mõne statsionaarse objekti külge.

5

6.8
Väikelaev peab olema varustatud vastavalt
tuleohutuseeskirjadele vajalikul määral tulekustutusvahenditega.

PIIRANGUD

5.1 Seesam ei hüvita kahju, mis tuleneb:
1

6.9
Tagavarakütust ei tohi säilitada väikelaevas
olevas mittestatsionaarses plastmasskanistris.

kindlustusvõtja, kindlustatu või temaga

2

Tagavarakütuse kanistrite täitmine ja ühest anumast
teise valamine laevas ei ole lubatud.

1
2

6.10
Kütuse-, gaasi- ja muud analoogsed seadmed tuleb paigaldada ning neid kasutada tuleohutuseeskirjade ning seadme ekspluatatsioonieeskirjade kohaselt.

3
4
5

6.11
Ilma pideva järelevalveta ei tohi laeval
kasutada mittestatsionaarseid kütteseadmeid.

7.2.3 Seesamil on õigus otsustada, millisel punktis
7.2.2 toodud viisil kahju hüvitatakse.

6.12
Väikelaeva ellingule paigutamine tuleb
korraldada nii, et lume või jää liikumine või veepinna
tõus kuni ühe meetri võrra ei tekitaks väikelaevale
kahjustusi.

7.2.4 Kui kahjustatud kindlustatud eset saab
remontida, on kahju suuruseks mõistlikud ja põhjendatud remondikulud.

6.13
Väikelaeva transpordil mitte konkreetse laeva
jaoks mõeldud transpordivahendil tuleb lähtuda
kehtivatest õigusaktidest ja transpordialastest
ettekirjutustest.

7.3

7.3.2 Kahjustunud väikelaeva osade remontimiseks võib kasutada kahjustunud eseme kindlustusjuhtumieelsele kulumile ja väärtusele vastavaid
varuosi.
7.3.3 Seesam ei ole kohustatud hüvitama kahjustunud osade asendamist uutega, kui neid on võimalik
taastada remontides.

6.15
Väikelaeva ellingule paigutamisel, vettelaskmisel ja siirdamisel tohib kasutada vaid selleks
ettenähtud varustust.
HÜVITAMISREEGLID

7.1

Kindlustusväärtus ja kindlustussumma

Taastamine

7.3.1 Taastamiskulud on kahjustunud eseme
remondikulud ja/või kahjustunud või kadunud kindlustatud esemega teise samaväärse osa soetamise
kulud.

6.14
Kindlustusvõtjal või temaga samastatud isikul
tuleb teha väikelaeva kahjustumisel transporti
teostanud isikule või firmale avaldus toimunud
kahjujuhtumist vahetult peale väikelaeva kättesaamist, kui kahjustus on silmaga nähtav, ning
hilisemate pretensioonide korral 7 päeva jooksul
kättesaamisest.
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taastamiskulud vastavalt remondi- või
ostuarvetele;
kahjustunud ja kahjustamata väikelaeva
turuhinna vahe;
kahjustunud väikelaeva kindlustusjuhtumieelne turuhind;
väikelaeva ostuhind (vt. punkt 7.6);
väikelaeva osa turuhind.

7.3.4 Seesamil on õigus nimetada remonditöökoda, kus väikelaev remonditakse ja kuhu
kindlustusvõtja peab väikelaeva remontimiseks üle
andma.
7.3.5 Kindlustusvõtjal on kohustus väikelaev vastu
võtta kohas, kus teostati väikelaeva remont. Kui
kindlustusvõtja viivitab väikelaeva vastuvõtmisega,
kannab ta sellest tulenevad lisandunud kulutused.

7.1.1 Kindlustusväärtus on väikelaeva turuhind
Eestis vahetult enne kindlustusjuhtumi toimumist.
7.1.2 Maksimaalseks kindlustushüvitiseks on
poliisile märgitud kindlustussumma.
7.1.3 Poliisile märgitud kindlustussumma ei ole
tõendiks kindlustatud eseme turuhinna kohta.

7.3.6 Kahju suuruse hindamise, remonditöökoja
nimetamise või kahjujuhtumi muude asjaolude
selgitamisega ei tunnista Seesam, et tegemist on
hüvitatava kahjujuhtumiga.

7.1.4 Kindlustusperioodil väljamakstud kindlustushüvitis ei vähenda kindlustussummat.

7.4

Kogukahju

7.4.1

Kogukahjuks loetakse kindlustatud eseme:

1

kaotamist, kui väikelaev ei ole jõudnud
sihtsadamasse ja väikelaevast ei ole teateid
kahe kuu jooksul;
mahajätmist laevapere poolt, kui väikelaeva
ei ole kahe kuu jooksul leitud;
kahjustumist niisuguses ulatuses, et seda ei
ole majanduslikult põhjendatud taastada
lähtudes remondikulust, allesjäänud vara
väärtusest ning kindlustatud eseme väärtusest enne kahjujuhtumit.

7.1.5 Kui kindlustussumma on väiksem kui
kindlustusväärtus kindlustusjuhtumi toimumise ajal,
siis on tegemist alakindlustusega.
Alakindlustuse korral hüvitab Seesam tekkinud kahju
võrdeliselt kindlustussumma suhtega kindlustusväärtusesse kindlustusjuhtumi toimumisel ajal.
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7.2

3

Kahju suuruse leidmine

7.2.1 Seesam hüvitab kahju sellises ulatuses, mis
on vajalik väikelaeva merekõlblikkuse, klassi või tüübi
taastamiseks.

7.4.2 Kogukahju korral ostab Seesam kindlustatud
eseme välja turuhinna või uuena ostmise hinna alusel.

7.2.2 Arvestades kahjustuste ulatust ning remondi
tehnilist ja majanduslikku põhjendatust, on kahju
suuruseks kas:

7.5

3

Turuhind

7.5.1 Kindlustushüvitise ülemine piir on kindlustatud eseme või selle osa turuhind (v.a uuena ostmise
hinna korral).

lahutatud võimalikud hüvitise vähendused ja omavastutus.
7.7.2 Lisaks otsesele varalisele kahjule kuuluvad
kindlustussumma piires maksimaalselt 6 500 euro
ulatuses Seesami poolt hüvitamisele Seesamiga
eelnevalt kooskõlastatud:

7.5.2 Turuhinnaks loetakse hinda, mida kindlustatud eseme või selle osa eest oleks võimalik saada
tavalisel müügil õnnetusjuhtumi momendi turutingimustes.

1
7.5.3 Turuhinna määramisel arvestatakse väikelaeva tehnilist seisukorda, varustust, väljalaskeaastat, mudelit, kasutatud sõidutunde ning muid hinda
mõjutavaid tegureid.
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7.5.4 Kindlustatud eseme või selle osa turuhinna
määramiseks on kindlustusvõtja kohustatud toimetama Seesamile müügifirma või eksperdi tõendi, millel
on toodud kindlustatud eseme või selle osa mudel
ning hankimise hind ja aeg, vastasel juhul hüvitatakse
kahju lähtudes Seesami hinnangust.

7.7.3 Seesam ei hüvita väikelaeva pinnaletõstmisega seotud kulutusi.
7.7.4 Kahju hüvitamise korral on Seesamil õigus
nõuda kahjustunud vara omandi üleandmist.

7.5.5 Seesamil on õigus kindlustatud ese välja osta
turuhinna alusel, kui remondikulu ületab kaks
kolmandikku (2/3) kindlustatud eseme või selle osa
turuhinnast.

7.7.5 Varguse- ja vandalismikahju korral on
kindlustatud esemete maksimaalhüvitised järgmised:
1

7.5.6 Juhul, kui kindlustatud eseme turuhinda ei ole
võimalik määrata, vähendatakse kindlustatud
esemega samaväärse uue eseme hinda kulumi võrra.

2
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7.5.7 Alates väikelaeva teisest kasutusaastast on
kulum järgnev:
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1
2

mootor, mast, dacronkangast purjed, elektrooniline varustus ja optilised seadmed – 10%
aastas;
aku, väikelaeva kate, kummipaadid, muud
purjed – 20% aastas.

7.8

2
3

Uuena ostmise hind

7.8.3 Ajavahemikul 1. novembrist kuni 31. märtsini
väikelaeva veeliikluses kasutades tekkinud kindlustusjuhtumites on kindlustusvõtjal 25% eriomavastutus
hüvitamisele kuuluvast summast, kuid mitte vähem,
kui poliisile märgitud omavastutuse määr.

uuena ja varem kasutamata ostetud kindlustatud ese on olnud kindlustatud käesolevate
tingimuste alusel alates ostuhetkest ja sama
kindlustusvõtja halduses või kasutuses ja;
ostuhetkest ei ole möödunud enam kui üks
aasta ning;
kahju suurus ületab kahte kolmandikku (2/3)
kindlustatud eseme või selle osa turuhinnast.
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Hüvitamine

7.7.1

Kahjuhüvitis on kahju suurus, millest on

VASTUTUSKINDLUSTUS

8.1
Kindlustatud isikuteks on lisaks poliisil toodud
väikelaeva omanikule või valdajale isikud, kes on
vastutavad väikelaeva turvalise käituse eest.

7.6.2 Kindlustatud eseme või selle osa uuena
ostmise hinna määramiseks on kindlustusvõtja
kohustatud toimetama Seesamile ostudokumendid,
millel on toodud kindlustatud eseme või selle osa
mudel ning hankimise hind ja aeg.
7.7

Omavastutus

7.8.2 Eesti Jahtklubide Liidu poolt korraldavatel või
muudel jahtide ametlikel võistlustel ja treeningutel
toimunud purjede või mastide kindlustusjuhtumites on
kindlustusvõtjal 25% eriomavastutus hüvitamisele
kuuluvast summast, kuid mitte vähem, kui poliisile
märgitud omavastutuse määr.

7.6.1 Kahju suurus on kindlustatud esemega
samaväärse uue väikelaeva hind kahju toimumise ajal
või siis, kui see oli viimati müügil, kui:
1

mootori, mastide ja purjede varuosad kokku
650 eurot;
tööriistad kokku 125 eurot;
väikelaeva navigatsiooniks vajalikud kaasaskantavad elektroonilised ja optilised seadmed
kokku 1 000 eurot;
väikelaeva remondi ajal lukustatud säilitusruumides olevad remondiks tarvitatavad tööriistad ja materjalid kokku 650 eurot.

7.8.1 Kindlustusvõtjal on igas kindlustusjuhtumis
poliisile märgitud omavastutus.

7.5.8 Kulum kokku on maksimaalselt 70% uue
samaväärse eseme hinnast.
7.6

põhjendatud kulud, mis tulenevad kindlustuslepingu alusel hüvitatava kahju piiramisest või
vältimisest;
transpordikulud remonditöökotta;
ladustamiskulutused remondi ajal;
ellingu transpordikulud;
väikelaeva tagasisaamisega seotud kulud.

8.2
Kindlustuse kehtivuspiirkond on määratletud
punktis 3.1.
8.3
Kindlustusjuhtum on poliisile märgitud väikelaeva kasutuse läbi kolmandale isikule (kahjustatud
isik) hooletusest või raskest hooletusest tekitatud
isiku- või esemekahju, mille suhtes kindlustatud isikul

4

on tekkinud tsiviilvastutus.
8.4

1
2

Seesam hüvitab

8.4.1 Ajutisest töövõimetusest tuleneva kahju –
kahjustatud isiku ajutise töövõimetuse tõttu sotsiaalmaksuga maksustatava tulu vähenemine.

3
4

8.4.2 Püsivast töövõimetusest tuleneva kahju –
kahjustatud isiku õigusaktides sätestatud korras
tõendatud püsiva tervisekahjustuse tõttu sotsiaalmaksuga maksustatava sissetuleku vähenemine.

5
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8.4.3 Surmaga lõppenud õnnetusest tuleneva
kahju – ülalpeetava pereliikme elatise osa hukkunu
netopalgast, mis arvutatakse õigusaktides sätestatud
korras. Nimetatud kahju hüvitatakse hukkunu
ülalpeetavatele perioodiliselt makstava kindlustuspensionina.
7
8.4.4 Kahjustatud isiku ravikulud – raviasutusse
toimetamise, tervisekahjustuse ravimise ja ravimite
soetamise põhjendatud kulud.
Ravikulud arvestatakse töövõimetusest või surmast
tuleneva kahju hulka.
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8.4.5 Matusekulud – põhjendatud matusekulud
hüvitatakse Seesami poolt aktsepteeritud arvete
alusel kulude tegelikule kandjale.

kahju, mis on tekkinud kindlustatule endale;
kahju varale, mis kahju põhjustamise ajal oli
kindlustatu valduses, tema poolt renditud,
laenatud või muul viisil tema kasutusse või
valdusse antud;
kahju, mille eest kindlustatu vastutab lepingu,
kokkuleppe või garantii alusel;
kahju, mida kindlustatu tekitas ametikohustuste täitmisel, äritegevuses või
palgatööl;
kahju, mis tekib väikelaeva järel veetavale
isikule;
kahju, mis tekib järk-järgult vibratsioonist,
mürast, soojusest, lõhnast, kiirgusest, valgusest või muudest häirivatest teguritest;
suitsust, tahmast, tolmust, aurust, gaasist või
õhu saastumisest; saastumisest või muust
mõjust maapinnale, ehitisele, veevõtukohale,
järvele või muule veealale või põhjaveele;
trahvidest või muudest sarnastest põhjustest
tingitud kahju;
kahju, mis on hüvitatav teiste kindlustuslepingute alusel;
kahju, mille on põhjustanud streik või muu
sarnane asjaolu;
kahju, mille tekitanud viga, eksitus või muu
hüvitusvastutuse alus oli või oleks pidanud
kindlustatule teada olema kindlustuslepingu
kehtima hakates.

8.4.6

Esemekahju, milleks on:

8.9

1

remondikulud, mis on kahjustunud eseme
põhjendatud taastamisremondi maksumus ja
muud taastamisega seotud otsesed kulud,
sealhulgas vara päästmisega seotud kulud;
eseme hävinemisest tulenev kahju, mille
suurus on hävinud vara väärtus vahetult enne
kindlustusjuhtumit.

8.9.1 Kui mitu isikut on kohustatud hüvitama sama
kahju, hüvitatakse ainult käesoleva kindlustusega
kindlustatud isiku(te) vastutusele vastav osa
kogukahjust.

2

Hüvitamisreeglid

8.9.2 Kui kindlustatu hüvitab kahju, saavutab
hüvitise taotlejaga kokkuleppe või kiidab heaks
hüvitistaotluse, ei kohusta see Seesamit, kui
hüvitatava kahju määr ja hüvitamise alus ei ole
ilmselgelt õiged.

8.4.7 Õigusabi- ja kohtukulud – koos punktides
8.4.1-8.4.6 toodud kahjudega hüvitatakse ka
kindlustatud isikult jõustunud kohtuotsusega välja
mõistetud kohtukulud ning kindlustatu isiku poolt
kantud, eelnevalt Seesamiga kooskõlastatud
vajalikud ja põhjendatud õigusabikulud.
8.5
Kohtukulud hüvitatakse kuni 10% ulatuses
nõude suurusest, kuid mitte enam kui 6 500 eurot. Kui
kohtumenetlus käsitleb ka muid asjaolusid, kuulub
kindlustuse poolt hüvitamisele ainult kindlustusjuhtumit puudutav osa kuludest.

8.9.3 Kui kindlustusjuhtumiga tekitatud kahju
ulatus ja kõik sellega seotud nõuded on lõplikult välja
selgitatud, on Seesamil õigus teatada kindlustatule
oma valmisolekust hüvitada kogu selle kindlustusjuhtumiga tekkinud kahju või - kui see kahju on
suurem kui kindlustussumma - tekitatud kahju
kindlustussumma ulatuses. Kui kindlustatu sellega ei
nõustu, ei ole Seesam hiljem kohustatud korvama
kindlustatu keeldumisest tekkinud lisakulusid.

8.6
Kindlustusvõtja on kohustatud viivitamatult
teatama Seesamile võimaliku kindlustusjuhtumiga
seotud kohtumenetlusest.

8.9.4 Kui kahjukannatajal on käibemaksuseaduse
alusel õigus saada osa kahjust tagasi, ei hüvita
Seesam käibemaksu osa kahjust.

8.7
Samast sündmusest või asjaolust tekkinud
kahjud tunnistatakse üheks kindlustusjuhtumiks
sõltumata sellest, kas kahjud ilmnevad ühe või mitme
kindlustusperioodi jooksul. Kui kahjud tulevad ilmsiks
mitme kindlustusperioodi jooksul, käsitletakse neid
esimese kahju kindlustusperioodi kindlustustingimuste kohaselt.

8.10
Igas kindlustusjuhtumis on kindlustatul
omavastutus, mis märgitakse poliisile.

8.8

Vastutuskindlustuse alusel ei hüvitata:
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