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RISKIHINDAMISE KÜSIMUSTIK
Seadmete kindlustamine

Käesoleva riskihindamise küsimustiku esitaja on kohustatud esitama tõesed ja täielikude andmed ning teatama kindlustusandjale kõigist talle teadaolevatest asjaoludest, millel on mõju kindlustusandja otsusele kindlustusleping sõlmida või teha seda kokkulepitud lisatingimustel. Kui küsitud andmed ei mahu riskihindamise küsimustikule, palume esitada need eraldi lehel.
KINDLUSTUSVÕTJA
Registrikood

Ärinimi
Aadress

Tänav, maja nr, korteri nr (talu, küla), sihtnumber, linn või vald ja maakond

Telefon

Faks

Kindlustusvõtja on kindlustusobjekti

E-post

seaduslik valdaja

omanik

rendile andja

rentnik

SOODUSTATUD ISIK
Registrikood

Ärinimi
Aadress

Tänav, maja nr, korteri nr (talu, küla), sihtnumber, linn või vald ja maakond

KINDLUSTUSOBJEKT
Andmed

Kui kindlustusobjekte on rohkem kui üks, siis palume lisada kindlustatavate seadmete nimekiri.
Nimetus

Tehnilised
näitajad

Asukoht või
paiknemine

Mark

Mudel

Tehasetähis

Ehitusaasta

Kui kindlustusobjektiks on tootmisseade, -liin või muu tootmises kasutatav seade, siis palume kirjeldada tehnilisi näitajaid (võimsus, pinge, voolutugevus, rõhk,
temperatuur, maht jms).

Hoones. Palume märkida, mitmendal korrusel

Territooriumil väljaspool hoonet

Hoone katusel või välisküljel

Rajatise (posti, masti vms) küljes

Muu, palume täpsustada
Ehitise
materjal

Raudbetoon

Kivi

Metall

Puit

Muu, palume täpsustada
Kasutusotstarve

Palume kirjeldada, mis otstarbeks kindlustusobjekti või -objekte kasutatakse.

Palume kirjeldada, millega kindlustuskohas tegeletakse (tegevusala või -alad).

Kas kindlustusobjekti või -objekte kasutatakse ainult kindlustuskohas?

Jah

Ei

Kui kindlustusobjekti kasutatakse ka väljaspool kindlustuskohta, siis palume märkida vastav maa-ala.

Muud riskiasjaolud

Kindlustusobjekti maaletooja, edasimüüja või müügiettevõtte ärinimi

Samaväärsete tehniliste näitajatega uu(t)e kindlustusobjekti(de) maksumus
Kas kindlustusobjekti(de)l on olnud kolme viimase aasta jooksul kahjusid?
Kahju põhjuse ja suuruse kirjeldus

€
On

Ei ole

KINDLUSTUSVÕTJA
Allkiri
Riskihindamise küsimustik. Seadmete kindlustamine AN.0695.11
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KINDLUSTAMINE
Kindlustuskoht

Kindlustuskoht on

rajatis

ehitis

maa-ala

Kindlustuskoha aadress
Kindlustussumma

Omavastutus

Kindlustusperiood

Tänav, maja nr, korteri nr (talu, küla), sihtnumber, linn või vald ja maakond

Kindlustusobjekti(de) kindlustusväärtus ja kindlustussumma on
Kindlustussumma sisaldab käibemaksu
600€

1000€

Ei

2000€

3000€

Muu, täpsustage

% kahjusummast

10%

20%

Muu, täpsustage

Kindlustusperiood on üks aasta

Jah

Ei

Kindlustusperioodi algus
Kindlustuskaitse

Jah

€

Päev, kuu, aasta

Kindlustusperioodi lõpp

Päev, kuu, aasta

Palume märkida, millist kindlustuskaitset soovite
Seadmete kindlustus

Koguriski kindlustus

Vajaduse korral palume täpsustada

SEADMERIKKE KINDLUSTUS
Paigaldus

Garantii

Kindlustusobjekt(id) on paigaldatud
vastavalt kasutusjuhendile ja tootja ettekirjutusele

oma töötaja poolt

tootja, maaletooja, edasimüüja või müügiettevõtte poolt

ei vaja paigaldust

hooldusettevõtte poolt

muul viisil, palume täpsustada

Kindlustusobjekti(de)l on tootja või müüja garantii

On

Ei ole

On

Ei ole

Garantii lõppemise aeg (kuu, aasta)
Hooldus

Hooldusleping kindlustusobjekti(de) hooldamiseks
Hooldusettevõtte ärinimi
Hooldust tehakse

vastavalt kasutusjuhendile ja tootja ettekirjutusele

väljaõppe saanud töötaja poolt

perioodiliselt vastavalt hoolduslepingule

muul viisil

Kui muul viisil, siis palume täpsustada, kuidas.

Hoolduskordade arv

kuus

aastas

Viimatise hoolduse aeg (kuu, aasta)
Töö- ja
seisuaeg

Kui kindlustusobjektiks on tootmisseade, -liin või muu tootmises kasutatav seade, siis palume kirjeldada, millised on selle tavapärane tööaeg, hooajast sõltuv
tööaeg ja seisuaeg (vahetuste arv päevas ja nädalas, tööpäevade arv, seisupäevade arv).

Personali
väljaõpe

Kas kindlustusobjekti(de) kasutamiseks on vaja väljaõpet?

On

Ei ole

Kas kasutaja(d) on saanud väljaõppe?

On

Ei ole

Elektrisüsteem

Kas elektrivõrk, kuhu kindlustusobjekti(d) ühendatakse, on maandatud?

On

Ei ole

Kas kasutatakse elektri katkemise, pinge kõikumise vms kaitseseadmeid?
Kui jah, siis palume täpsustada, milliseid.

Jah

Ei

KOGURISKI KINDLUSTUS
Koguriski kindlustust pakutakse ainult koos seadmerikke kindlustusega. Kui Te koguriski ei soovi, siis palume järgnevalt vastata küsimustele, mis on esitatud
küsimustiku lõpus, lõigus Täiendavad andmed
Tulerisk

Esmased tulekustutusvahendid

Tulekustutid vastavalt kehtivatele õigusaktidele
Ehitisesisene tuletõrjeveevärk
Esmaseid tulekustutusvahendeid ei ole

KINDLUSTUSVÕTJA
Allkiri
Riskihindamise küsimustik. Seadmete kindlustamine AN.0695.11
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Tulekahjusignalisatsioon

On

Ei ole

Andurite tüüp

Temperatuuriandurid

Kombineeritud andurid

Suitsuandurid

Leegiandurid

Muud, palume täpsustada
Anduritega kaetud alad

Ehitise kõik alad

Ehitise need alad, kus asuvad kindlustusobjektid

Muud, palume täpsustada
Väljund

Turvafirma valvepult

Kohaliku või piirkondliku päästeasutuse valvepult

Pidevalt valvatava koha valvepult

Muu, palume täpsustada
Hooldusleping

On

Ei ole

Hooldusettevõtte ärinimi
Viimatise hoolduse aeg (kuu, aasta)
Tulekustutussüsteem

On

Ei ole

Tulekustutussüsteemiga
kaetud alad

Ehitise kõik alad

Ehitise need alad, kus asuvad kindlustusobjektid

Muud, palume täpsustada
Hooldusleping

On

Ei ole

Hoolduskordade arv

kuus

aastas

Palume kirjeldada, mida hooldus hõlmab, st mida tehakse.

Hooldusettevõtte ärinimi
Viimatise hoolduse aeg (kuu, aasta)
Murdvarguse ja
vandalismi
risk

Valvesignalisatsioon

On

Ei ole

Andurite tüüp

Magnetkontaktandurid

Kombineeritud andurid

Liikumisandurid

Mahuandurid

Muud, palume täpsustada
Anduritega kaetud alad

Ehitise kõik alad

Ehitise need alad, kus asuvad kindlustusobjektid

Muud, palume täpsustada
Väljund

Turvafirma valvepult

Kohaliku või piirkondliku päästeasutuse valvepult

Pidevalt valvatava koha valvepult

Muu, palume täpsustada
Hooldusleping

On

Ei ole

Hooldusettevõtte ärinimi
Viimatise hoolduse aeg (kuu, aasta)
Jälgimiskaamerad

On

Ei ole

Kaameratega kaetud alad

Ehitise kõik alad

Ehitise need alad, kus asuvad kindlustusobjektid

Muud, palume täpsustada
Füüsiline valve (valvur)

Turvafirma valvur

Oma töötaja

Valvet (valvurit) ei ole

Töövälisel ajal

Töö ajal

Kahes osas

Neljas osas

Muud, palume täpsustada
Valve aeg

Ööpäev läbi
Muud, palume täpsustada

Täiendavad
andmed

Kindlustusmakse tasumine

Ühes osas

Palume kirjeldada, milliseid muudatusi on Teil kavas teha kindlustusperioodi jooksul.

KINDLUSTUSANDJA

KINDLUSTUSVÕTJA

Esindaja

Esindaja
Kinnitan, et kõik esitatud andmed on tõesed ja täielikud.

Allkiri

Allkiri
Kuupäev

Riskihindamise küsimustik. Seadmete kindlustamine AN.0695.11

Päev, kuu, aasta
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