Kaskokindlustus
Seesami eelised / Ülevaade / Autoabi
Kahjujuhtumid

Seesami eelised
Miks otsustada Seesami kaskokindlustuse kasuks?
Lai kindlustuskaitse – sisaldab tasuta autoabi, uusväärtus- ja liisingväärtuskindlustuse lisakaitseid.

Hüvitatakse uue sõiduki ostuhind – automaatselt on
kindlustatud sõiduauto ja väikeveoki uusväärtus ehk kuni
ühe aasta vanuse sõiduki, mille läbisõit ei ületa kahju
hetkel 40 000 km, täishävingu korral hüvitatakse sõiduki
ostuhind.
Hüvitatakse laste tekitatud kahjud – kindlustatud on
kindlustusvõtja alla 14-aastase lapse poolt sõidukile tekitatud kahjud.

Kindlustatud on rohkem – koos sõidukiga on kindlustatud turvaistmed ja -hällid, sõiduki külge kinnitatud
katuseboks, katuseraam, veokonks, jalgrattahoidja ning
lisakaitse- ja astmerauad.

Vaid 10% omavastutust varguse ja röövi korral.

Omavastutust ei rakendata juhul, kui kahju põhjuseks on
• otsasõit mets- või kariloomale või
• loodusõnnetus, kui kahju suurus on üle 1000 euro.

asendusautokindlustus – kindlustusjuhtumi korral
asendusauto kuni 15 päevaks;

Kasulikud lisavõimalused:

autoreisija õnnetusjuhtumikindlustus – hüvitis kindlustusjuhtumi korral sõidukis viibinud isikute püsiva töövõimetuse või surma korral;
pagasikindlustus – kindlustusjuhtumi korral kahjustada
saanud või varastatud isiklike esemete hüvitamine.
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Ülevaade
Mida kaskokindlustus endast kujutab?
Kaskokindlustus hüvitab autoomanikule õnnetusjuhtumi
tagajärjel tema endaga toimunud isikukahjud või sõidukile
põhjustatud varakahjud.
Kaskole ehk vabatahtlikule sõidukikindlustusele peaksid mõtlema kõik autoomanikud. Selleks, et õnnetuste tagajärjed võimalikult väikese närvi- ja rahakuluga kõrvaldada,
tee oma autole Seesami kaskokindlustus. See on sobiv valik
ka liisingu või laenuga soetatud autodele, kuna sõidukit
ohustavad riskid on kaetud suuremas ulatuses.
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Ootamatu sõidukiväline juhtum
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Liiklusõnnetus
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Loodusõnnetus
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Vargus ja rööv
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Autoabikindlustus
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Liisingväärtuskindlustus

x

Uusväärtuskindlustus

x

Klaasikindlustus

lisakaitse

Asendusautokindlustus

lisakaitse

Autoreisija õnnetusjuhtumikindlustus lisakaitse
Pagasikindlustus
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*Lisakaitsed saab omal soovil juurde osta

lisakaitse*

Autoabi
Autoabikindlustus

•

Ka siis, kui oskad ise autol purunenud rehvi vahetada või
tead, et sõiduk on ideaalses korras, võib teel olles tulla ette
ootamatusi hetkel, kui selleks kõige vähem valmis oled.

Ratta- ja rehvivahetus (parandamise maksumus hinna sees)

•

Sõiduki pukseerimine

•

Kütus saab ootamatult otsa, toimub liiklusavarii, unustad
võtmed autosse või vajab sõiduk pukseerimist – Seesam
Autoabi annab kindlustunde, et mis ka ei juhtuks, on kiire ja
professionaalne abi vaid telefonikõne kaugusel.

Sõitjate viimine sihtpunkti (sõiduki pukseerimise korral
Eesti piires)

•

Abi liiklusõnnetuse korral (väljasõit sündmuskohale ja
konsultatsioon)

Seesam Autoabi on kaskokindlustusega automaatselt
kaasnev lisakaitse. Hädaolukorras helista numbril 622 1333.

•

Kütuse toomine (kütuse maksumus hinna sees)

•

Sõiduki väljatõmbamine (kraavist, lumest, liivast jne)

•

Lukuabi (signalisatsiooni mahavõtmine, varuvõtmete
toomine Eesti piires)

•

Väljaspool Eesti Vabariiki toimunud autoabi kindlustusjuhtumi korral, kui kindlustusvõtjal ei ole juhtumist
tulenevalt võimalik sõidukit kasutada, hüvitatakse
kuni 3 ööpäeva mõistlikud majutuskulud juhile ja ühele
kaasreisijale.

Mis teenuseid Seesam Autoabi pakub?
•

Tasuta abi poliisile märgitud kindlustusterritooriumi
ulatuses

•

Sõiduki käivitusabi
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Kahjujuhtumid
Ootamatu sõidukiväline juhtum
Näide: Hoovist välja tagurdades paiskus värav tuule tõttu
vastu sõiduki külge. Kuna tegemist on äkilise ja ettenägematu sündmusega, kuulub sõidukile tekkinud kahju
hüvitamisele.

Loodusõnnetus
Näide: Tormi tõttu murdus puu, mis kukkus pargitud
sõidukile. Kahju kuulub hüvitamisele.

Tulekahju
Näide: Sõidu ajal tekkis armatuurlaua all lühis, mille tagajärjel läks sõiduki salong põlema. Kahju kuulub hüvitamisele.

Kolmanda isiku tekitatud kahju
Näide: Pargitud sõiduki esiust on kriibitud terava esemega ning küljepeegel on puruks löödud. Kahju kuulub
hüvitamisele.

Klaasikindlustus
Näide: Vastusõitva sõiduki ratta alt paiskus kivi esiklaasi,
mille tagajärjel tekkis esiklaasile mõra. Klaasikahju kuulub
hüvitamisele.

Otsasõit mets- või kariloomale
Näide: Metsavahelisel teel jooksis ootamatult sõiduteele
põder, kellele otsasõitu polnud võimalik vältida. Õnnetus
lõppes põdra hukkumise ja auto esiosa purunemisega.
Tekkinud kahju kuulub hüvitamisele.

Autoabikindlustus
Näide: Rein oli perega teel Pärnusse, kuid Märjamaal
mootor seiskus ja auto enam ei käivitunud. Rein helistas
numbril 622 1333 ning mõne aja pärast saabus autoabi.
Reinu auto pukseeriti Tallinnasse remonti ja Reinu pere
sõidutati edasi Pärnusse. Rein ei pidanud selle eest midagi maksma.
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Müügiesindused
Tallinna müügiesindus (Kesklinn)
Maakri 19/1, B-hoone
10145 Tallinn
Tel: 628 1821
E-post: seesam@seesam.ee
Avatud: E–R 8.30–17.00
Tartu müügiesindus
Soola 3, 51013 Tartu
Tel: 628 1920
E-post: seesam.tartu@seesam.ee
Avatud: E–R 8.30–17.00
Pärnu müügiesindus
Rüütli 55, 80010 Pärnu
Tel: 628 1940
E-post: seesam.parnu@seesam.ee
Avatud: E–R 8.30–17.00
Jõhvi müügiesindus
Keskväljak 1a, 41531 Jõhvi
Tel: 628 1980
E-post: seesam.johvi@seesam.ee
Avatud: E–R 8.30–17.00
Kuressaare müügiesindus
Torni 1, 93801 Kuressaare
Tel: 628 1957
E-post: seesam.kuressaare@seesam.ee
Avatud: E–R 8.30–17.00
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Rakvere müügiesindus
Turu plats 7, 44310 Rakvere
Tel: 628 1960
E-post: seesam.rakvere@seesam.ee
Avatud: E–R 8.30–17.00
Valga müügiesindus
Vabaduse 12, 68204 Valga
Tel: 628 1938
E-post: seesam.valga@seesam.ee
Avatud: E–R 8.30–17.00
Viljandi müügiesindus
Arkaadia aed 5, 71004 Viljandi
Tel: 628 1950
E-post: seesam.viljandi@seesam.ee
Avatud: E–R 8.30–17.00
Võru müügiesindus
Lembitu 2a, 65608 Võru
Tel: 628 1912
E-post: seesam.voru@seesam.ee
Avatud: E–R 8.30–17.00

Seesam Insurance AS
Vienna Insurance Group
Maakri 19/1, B-hoone
10145 Tallinn
Tel 628 1800
E-post: seesam@seesam.ee
www.seesam.ee
Kahjukäsitlus: 628 1700
E-post: kahjud@seesam.ee

Kindlustusteenuse pakkuja on
Seesam Insurance AS Vienna Insurance Group.
Tähelepanu, tegemist on finantsteenusega. Tutvu tingimustega
www.seesam.ee ja vajadusel küsi lisainfot kindlustusspetsialistilt!

