
 

 
Lisa 
Väljastamise kuupäev vastavalt pakkumusele või poliisile 
Üksikobjekt ehituskindlustus 

KINDLUSTUSKAITSE ULATUS JA 
MAKSIMAALNE VÄLJAMAKSESUMMA 

KINDLUSTUSKAITSE 

Kindlustuskaitse 
ulatus ja maksimaalne 
väljamaksesumma 

I osa. Ehitise või selle osa kindlustus Kindlustussumma, 
eurodes 

Kindlustuskaitse 
ehitusperioodil Ehitamise käigus valminud kindlustusobjekti lõplik maksumus 8 968 142 
 

 
Valitud või valimata (tähistatud [+] või [-]) 

Üksikjuhtumi hüvitispiir, 
eurodes 

Kogu hüvitispiir, 
eurodes 

Lisaks valitav 
kindlustuskaitse 

Koristus-, lammutus- ja prahiveokulu kindlustuskaitse [+] 180 000 180 000 

Ületunnitasu kindlustuskaitse [-]             

Kiirveose lisakulu kindlustuskaitse [-]             

Ekspertiisi tegemise lisakulu kindlustuskaitse [-]             

Ehitusmasina kindlustuskaitse [+] 5 000 5 000 

Ehitustööriista ja/või -vahendi kindlustuskaitse [+] 10 000 10 000 

Olemasoleva ehitise kindlustuskaitse [+] 200 000 200 000 

Ehitusprojektis olnud vea kindlustuskaitse [+] 100 000 100 000 

Katsetamise kindlustuskaitse [+] 50 000 50 000 

Materjali, masina või eseme vedamise kindlustuskaitse [-]             
Väljaspool ehitusplatsi ladustatud materjali, masina või  
eseme kindlustuskaitse [-]             

 

 
Valitud või valimata (tähistatud [+] või [-]) 

Kindlustussumma, 
eurodes 

Kindlustuskaitse 
hooldusperioodil 

Ehitamise tulemusena valminud kindlustusobjekti lõplik maksumus 8 968 142 
Hooldusperioodi kindlustuskaitse [+] Kehtib 36 kuud 
Laiendatud kindlustuskaitse [+] Kehtib 36 kuud 

 

II osa. Ehitustegevuse vastutuskindlustus 

 Valitud või valimata (tähistatud [+] või [-]) 
Üksikjuhtumi hüvitispiir, 

eurodes 
Kogu hüvitispiir, 

eurodes 
Lisaks valitav 
kindlustuskaitse 

Kindlustatud isiku vastu esitatud kolmanda isiku varalise 
kahju nõuete hüvitamise ülempiir [+] 100 000 100 000 
sealhulgas:   

 

Kindlustuskaitse 
ehitusperioodil 

- kahju tekitamine teisele ehitamisega seotud isikule [+] 100 000 100 000 

- kahju tekitamine kolmanda isiku maa-alusele rajatisele [+] 100 000 100 000 
- kahju tekitamine kolmandale isikule seoses ajutise 

toestuse eemaldamise või vibratsiooniga [+] 100 000 100 000 
- kahju tekitamine kolmandale isikule seoses tekkinud 

reostusega [-]             
 

 Valitud või valimata (tähistatud [+] või [-]) 
Kindlustuskaitse 
hooldusperioodil 

- kahju tekitamine kolmandale isikule seoses ehitise korrashoiuga [+] Kehtib 36 kuud 
- nõudest teavitamise pikendatud periood [+] Kehtib 36 kuud 

Kindlustusperiood 47 kuud 24 päeva Ehitusperiood alates 02.08.2018 kuni 25.07.2019. 

 Hooldusperiood alates 26.07.2019 kuni 25.07.2022. 

 
Kindlustusvõtja nõustub sellega, et dokument on koostatud elektrooniliselt ja seda ei allkirjastata. Kindlustusmakse on määratud võttes aluseks 
kindlustusobjekti ja kindlustusvõtjaga seotud kindlustusriski. Sõlmitud kindlustuslepingu kindlustusmakse tasumisega kinnitab kindlustusvõtja, et 
ta nõustub kindlustuslepinguga ja selles esitatud andmetega. 

 


