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Kodukindlustus

Miks otsustada Seesami kodu-
kindlustuse kasuks?
On vähe selliseid kohti, kus saame tunda ennast nii 
turvaliselt kui oma kodus, oma asjade keskel. Hoidmaks 
kindlustunnet, et kõik pole kadunud ka ootamatu õnne-
tuse korral, on hea oma kodu ja sinna aastatega kogune-
nud vara kindlustada.

Seesamis kindlustatakse Sinu kodu täisväärtuskindlus-
tuse põhimõttel. Sa ei pea muretsema, kas õnnetuse 
korral saad kindlustuselt kahjude katteks piisavalt raha. 
Täisväärtuskindlustus tagab hoone või korteri taastamise 
selle endisel kujul.

Koos hoonega on kindlustatud 5000 euro ulatuses 
rajatised, sh õuevalgustus, palli- ja mänguväljakud, 
samuti kuni 20 m2 suurused väikehooned.

Koduse vara kindlustussumma leitakse automaatselt 
eluhoone või korteri kogupinna (m2) alusel ja Sina ei pea 
koostama pikki nimekirju oma asjadest.

Kodune vara hüvitatakse samaväärse uue vara väär-
tuse ulatuses. Kunsti, kollektsioonide, väärisesemete, 
mitteregistreeritavate maismaa- ja veesõidukite ning 
nende osade hüvitis leitakse samaväärse kasutatud vara 
väärtuse alusel.

Sinu ja Su pereliikmetega kaasas olev kodune vara on 
kindlustatud 1000 euro ulatuses Eesti piires ka väljaspool 
kindlustatud kodu.

Seesami eelised

Mida kodukindlustus endast kujutab?
Kodu kindlustamisel ei piisa alati vaid korteri siseviimist-
luse või hoone kindlustamisest – tuleks mõelda ka sellele, 
mis saab kahju korral kodus olevatest asjadest. Veel 
parema kaitse oma kodule saad, kombineerides hoone 
kindlustuse koduse vara kindlustusega.

Hoone ja korteri kindlustamine
Kodukindlustus hüvitab varalised kahjud, kui Sinu koduga 
midagi juhtub. Kindlustuse saab valida oma majale, 
korterile või ridaelamuboksile. Eluhoone ja korter kindlus-
tatakse ühtse tervikuna, mis tähendab, et hoone alla 
loetakse ka sisseehitatud mööbel, köögimööbel, lükand- 
ja liigenduksed ning sisseehitatud valgustid jms.

Koduse vara kindlustamine
Lisaks hoone ja korteri kindlustamisele soovitame kindlas-
ti lisaks valida koduse vara kindlustuse. Kui esimesena 
meenuvad koduse vara peale mõeldes tehnikaseadmed 
ja mööbel, siis on palju raha kulutatud ka väiksematele 
asjadele nagu kapis olevad riided ja jalanõud, toatai-
med, voodilinad, vaibad, lambid, serviisid ja lillevaasid. 
Seesam määrab koduse vara hüvitispiiri automaatselt 
kodu üldpinna alusel, seades summa selliselt, et kindlus-
tuskaitse all oleksid kõik suuremad ja väiksemad asjad 
Sinu kodus.

Ülevaade



Kodukindlustus

Kindlustusvariandid 
ja lisakaitsed

Kindlustusvariandid
Sobilik kindlustuslahendus on võimalik valida endale kolme
kindlustuspaketi seast.

Kodukindlustuse lisakaitsed
Ajutise eluaseme üürikulu kindlustus. Kui kindlustus-
juhtumi tagajärjel on kodu muutunud elamiskõlbmatuks, 
hüvitatakse ajutise eluaseme üürikulud kuni 24 kuu jooksul, 
samuti kolimiseks vajalikud kulud.

Üüritulu kaotus. Kui kindlustatud hoone või korter on välja 
üüritud ja kindlustusjuhtumi tagajärjel muutub see elamis-
kõlbmatuks, hüvitatakse saamata jäänud üüritulu kuni 12 
kuu jooksul.

Vastutuskindlustus.  Vastutuskindlustus hüvitab Sinu ja 
Sinuga koos elavate pereliikmete poolt kolmandatele isiku-
tele tekitatud isiku- või esemekahju. 

Vastutuskindlustuse näide: Malle neljanda korruse kor-
teris lõhkes veetoru. Vesi voolas mitu tundi põrandale ning 
jõudis ka alumise naabri lage ja seinu kahjustada. Naabri 
korterile tekkinud kahjud hüvitab Seesam juhul, kui Mallel 
on vastutuskindlustus.

KINDLUS-

TATAVAD

RISKID

TULE- JA

TORMI-

KINDLUSTUS

PAKETT-

KINDLUSTUS

KOGURISKI-

KINDLUSTUS

Tulekahju x x x

Otsene 
välgulöök

x x x

Plahvatus x x x

Tormikahju x x x

Vargus x x

Rööv x x

Vandalism x x

Torustiku leke x x

Muu äkiline ja 
ettenägematu 
sündmus

x



Kodukindlustus

Koguriskikindlustus 
Näide: Paul ostis perele uue televiisori ja hakkas seda 
eramaja teisele korrusele viima, kuid ta libastus trepil 
ning teler kukkus trepist alla. Kuna tegemist on äkilise ja 
ettenägematu sündmusega, kuulub televiisorile tekkinud 
kahju hüvitamisele.

Tulekahju  
Näide: Pliidil süttinud pannist levis tuli üle köögi, kah-
justada said nii sisseehitatud köögimööbel kui ka lagi ja 
põrand. Kahju kuulub hüvitamisele.

Kahjujuhtumid

Torustiku leke
Näide: Ülemise korruse naaber unustas vannivee jooksma 
ja üle vanniääre voolanud vesi rikkus ka Ülle korteri sisevii-
mistluse. Korterile tekkinud veekahju kuulub hüvitamisele.

Vargus, rööv ja vandalism 
Näide: Kui Nele töölt koju jõudis, märkas ta, et aken oli 
katki löödud ja kodus olid käinud vargad. Kahju kuulub 
hüvitamisele.

Need on elulised näited Seesami kindlustuspraktikast.

Tormikahju
Näide: Tormi tõttu tõusis veepinna tase ja vesi ujutas üle 
rannaäärse ala, mille tõttu sai veekahjustusi ka Marko 
eluhoone. Kahju kuulub hüvitamisele.



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!


