
 

    

LOODUSJÕUD 
    
KINDLUSTUSRISKI KIRJELDUSKINDLUSTUSRISKI KIRJELDUSKINDLUSTUSRISKI KIRJELDUSKINDLUSTUSRISKI KIRJELDUS    

TORMTORMTORMTORM    
 
 

Torm on ilmastikunähtus, millega kaasneb tugev tuul. Tuule 
tugevus tormi käsitlemisel kindlustusjuhtumina on 
kindlustusseltside puhul erinev. 
Kindlustustingimuste kattuvused:Kindlustustingimuste kattuvused:Kindlustustingimuste kattuvused:Kindlustustingimuste kattuvused: 
Hüvitatakse tormi tagajärjel murtud puude langemise ja muude 
õhku tõstetud esemete liikumise tõttu kindlustatud esemele 
tekkinud kahju. 

Seesam    Kindlustustingimuste erinevused:Kindlustustingimuste erinevused:Kindlustustingimuste erinevused:Kindlustustingimuste erinevused: 
Tormiks on tuul tugevusega vähemalt 18181818 m/s. Hüvitatakse tormi 
tagajärjel veepinna tõusust tekkinud kahju. Hüvitatakse 
kindlustusjuhtumist põhjustatud eseme kahjustumise või kadumise 
tõttu tekkinud kahju, kindlustusjuhtumi tagajärgede likvideerimise 
tulemusel tekkinud kahju ning kindlustusjuhtumi tulemusena 
ilmastikunähtuste poolt põhjustatud kahju.  

ERGO  Tormiks on tuul tugevusega vähemalt 18181818 m/s. Hüvitatakse rahest 
ning rüsijääst põhjustatud kahjud. Kindlustusjuhtumiks on ka 
tormist, sademetest või veekogu üleujutusest põhjustatud looduslik 
üleujutus. Looduslik üleujutus on loodusnähtuste tõttu tekkinud 
veetaseme erakorraline tõus, mille puhul maapind ei suuda 
veehulka vastu võtta.  

Salva 
 

Tormiks on tuul tugevusega vähemalt 20202020 m/s. Lisaks tuulele 
hüvitatakse keeristormi ja rahe poolt tekitatud kahju. Hüvitatakse ka 
tormi tagajärjel hoone piirdekonstruktsioonide kahjustumisest 
tingitud vee sissetungimisega tekkinud kahju.  

QBE Tormiks on tuul tugevusega vähemalt 17171717 m/s. Hüvitatakse ka rahe 
poolt põhjustatud kahju. 

If 
 
 

Kindlustusjuhtumiks on tugeva tuule (vähemalt 21212121 m/s) poolt 
põhjustatud üleujutuse ja jää liikumise või rahe poolt kindlustatud 
esemele tekitatud kahju. Hüvitatakse hoonesse läbi tugeva tuule 
poolt purustustena tekitatud avade ning läbi uste, akende, muude 
avade või hoone piirete tugeva tuule mõjul sisse tunginud vee poolt 
põhjustatud kahju. Läbi kanalisatsioonisüsteemi tugeva tuule mõjul 
tunginud vee poolt põhjustatud kahju hüvitatakse üksnes juhul, kui 
kanalisatsioonisüsteem oli varustatud klapiga, kuid klapp ei 
töötanud või purunes tuule mõjul. 

    

TORM 
 
PIIRANGUD JA VÄLISTUSED PIIRANGUD JA VÄLISTUSED PIIRANGUD JA VÄLISTUSED PIIRANGUD JA VÄLISTUSED (Lisaks kehtivad ka üldised piirangud 
ja välistused.  Vt. lk.13-14) 

Seesam 
 
 

Ei hüvitata, kui kahju on põhjustanud: 
- lainetus, jää liikumine, jää või lumeraskus; 
- torm - kodusele varale, kui hoone või korter ei kahjustunud. 

ERGO 
 
 

Ei hüvitata, kui kahju on põhjustatud: 
- hoone avadest või läbi katuse, seinte või muude ehitustarindite 
sissetunginud vihmast, lumest, lumesulamisveest ja rahest, v.a. kui 
avad tekkisid kindlustusjuhtumi (tormi, loodusliku üleujutuse, 
rüsijää, rahe ) tagajärjel; 
- ehitustöödega seoses olevat kahju, samuti tammi ja muu 
kaitserajatise purunemisel tekkinud üleujutusest tingitud kahju. 

Salva 
 
 

Ei hüvitata, kui kahju on põhjustatud: 
- tormist ning kahju tekkimist on mõjutanud hoone halb seisund või 
ehitusvead; 
- lainetusest, jää liikumisest, lume raskusest, tulvaveest, tormist 
tekkinud veepinna tõusust. 

QBE 
 
 

Ei hüvitata, kui kahju on põhjustatud: 
- läbi ehitustarindite või korralikult sulgemata avade sissetunginud 
sademetest, v.a kui avad tekkisid kindlustusjuhtumi  (sh tugev tuul, 
rahe, tuule tõttu hoonele puude või muude esemete langemine) 
tagajärjel; 
- üleujutusest, sh tormist põhjustatud üleujutusest; 
- lainetusest, jää liikumisest, jää või lume raskusest. 
Ei hüvitata ka hoone väliskülgedel asuvate antennidele, 
markiisidele, reklaamsiltidele ja muudele esemetele tekkinud kahju. 



 

 

If 
 
 

E hüvitata, kui kahju on põhjustanud: 
- elektrihäired (üle- ja alapinge, lühis, voolu kõikumine), sh kui need 
on tingitud tugevast tuulest (elektrihäired on kaetud 
koguriskikindlustusega); 
- üleujutusest, v.a tuule mõjul tekkinud üleujutuse kahju; 
- hoonesse tugeva tuule mõjul kanalisatsioonisüsteemi kaudu 
tunginud veest tingitud kahju, kui süsteemil puudus sissevoolu 
takistav klapp. 


