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Õnnetusjuhtumikindlustus

Miks otsustada Seesami
õnnetusjuhtumikindlustuse
kasuks?
Õnnetusjuhtumikindlustust on vaja siis, kui soovid oma 
perekonda tõeliselt kaitsta – selliste ootamatuste ja  
nende tagajärgede eest, millest ei taha mõelda ega  
rääkida.

Õnnetusjuhtumikindlustus on mõeldud nii lastele kui ka 
täiskasvanutele, nii tööinimestele kui ka neile, kes on  
tööandjaks iseendale.

Õnnetused toovad sageli kaasa ootamatud kulud,  
ajutise või pikema tööpausi ja sissetulekute vähenemise. 
Just sellises olukorras on abiks kindlustus.

Kindlustuskaitsete valikust leiad surmajuhtumi hüvitise, 
püsiva puude hüvitise, päevaraha hüvitise, valuraha ja 
ravikulude hüvitise ning ärajäänud ürituse piletihüvitise.

Valuraha kindlustus on hea lahendus lastele ja inimestele, 
kes ei tööta. Päevaraha hüvitis sobib hästi töötavale  
isikule, kes ei soovi, et trauma tõttu töötasu väheneks.

Pered ja suuremad grupid saavad end kindlustada  
Seesamis soodustingimustel.

Poliisi eest mitmes osas tasumine ei suurenda kindlustus
makset.

Seesami eelised
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Ülevaade
Mida õnnetusjuhtumikindlustus
endast kujutab?
Õnnetusjuhtumikindlustus katab välise ootamatu ja äkilise 
sündmuse tõttu tekkinud trauma tagajärjed. See tähendab 
seda, et õnnetusjuhtumikindlustus on mõeldud ümbritsevast 
keskkonnast tulenevate riskide katmiseks ning pakub turva
tunnet majandusliku kindlustunde näol.

Kindlustusjuhtumiks on õnnetusjuhtumist tingitud ajutine 
töövõimetus, tervisekahjustus, püsiv puue või surm.

Kindlustuskaitsed
Päevaraha hüvitis – mõeldud selleks, et õnnetusjuhtumi 
tagajärjel säiliks igakuine sissetuleku tase.

Valuraha hüvitis – aitab hädast välja ajutiste tervise
kahjustuste puhul. Ideaalne lastele ning täiskasvanutele,  
kes ei tööta.

Ravikulude hüvitis – kui peale õnnetusjuhtumit on vaja 
taastus või hambaravi, tasulisi uuringuid, eriarsti visiite või 
abivahendeid liikumiseks (nt kargud, liigesetugi jmt), on ka 
see kindlustuskaitse asendamatu.

Püsiva puude hüvitis – õnnetusjuhtumi tagajärjed võivad 
olla väga tõsised. Püsiva puude hüvitis aitab tagada inim
väärse elu ning säilitada eelnevat elustandardit.

Ärajäänud ürituse piletihüvitis – kui kindlustatud isik ei 
saa temaga juhtunud õnnetusjuhtumi tõttu osaleda üritusel 
(kontsert, etendus, spordivõistlus, spordilaager), mille pilet 
on soetatud või osalustasu makstud enne õnnetusjuhtumi 
toimumist, hüvitatakse kindlustatud isiku pileti või osalus
tasu maksumus, mida kindlustatud isikul ei olnud võimalik 
ürituse korraldajalt või muul viisil tagasi saada.

Surmajuhtumi hüvitis – mõeldud abiks sinu lähedastele.

Lepingu sõlmimisel pea nõu oma kindlustusspetsialistiga, 
kes aitab valida koos sinuga just sulle sobivad kindlustus
kaitsed ja kindlustussummad.

Õnnetusjuhtumikindlustuse võib sõlmida nii eraisikule 
kui ka juriidilisele isikule.

Eraisik peab elama alaliselt Eestis või omama Eesti 
tähtajalist elamisluba.

Juriidiline isik peab olema registreeritud Eestis.

Pakume kindlustust klientidele vanuses 1-75 aastat. 
Päevaraha kindlustuskaitse on mõeldud just neile,  
kes töötavad.

Õnnetusjuhtumikindlustuse kindlustuskaitse kehtib 
kogu maailmas.

Kindlustuskaitse variantideks on täis- või osaaegne 
kindlustuskaitse. 

Täisaegne kindlustus kehtib 24 tundi ööpäevas.

Osaaegne kindlustus kehtib ainult tööülesandeid 
täites ja tööajal.

Eraisikutel soovitame valida alati täisaegse kindlustuse, 
sest see tagab kindlustuskaitse nii töö ajal kui ka vabal 
ajal. Osaaegne kindlustus on hea lahendus ettevõtetele, 
kes soovivad kaitsta oma töötajaid tööõnnetustest tule
nevate ohtude vastu.
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Erikokkuleppel kindlustatavad 
tegevused
„Võistlusspordi“ lisakaitse tuleb poliisile valida juhul, kui 
kindlustatud isik võistleb (sh treenib) liiga, karika, Eesti 
meistrivõistlustel või rahvusvahelistel võistlustel järgnevatel 
spordialadel:

• korvpall, jalgpall (sh ameerika jalgpall), võrkpall,  
käsipall, veepall, saalihoki;

• squash, tennis, sulgpall;

• kergejõustik (sh mitmevõistlus), triatlon, duatlon,  
orienteerumine;

• jalgrattasõit, ratsutamine, rulluisutamine, rulasõit;

• mäesuusatamine ja lumelauasõit selleks ettenähtud 
radadel, uisutamine;

• purjetamine, purilauasport;

• võistlustants, võimlemine;

• jahisport, laskmine.

„Kõrge riskiastmega tegevuse“ lisakaitset on vaja 
juhul, kui kindlustatud isik tegeleb järgnevate või muude 
sarnase riskiastmega aladega (ei ole oluline, kas osale
takse võistlustel või ei, ka harrastamise puhul on vaja 
lisakaitset):

• jäähoki, maahoki;

• allveespordialad sh sukeldumine kuni 40m sügavusele;

• judo, karate, maadlus (va alla 12aastaste laste puhul);

• tõstesport (nt jõutõstmine);

• veemotosport, veesuusatamine;

• autosport;

• kitebuggy, lohe ja lainelauasurf jmt;

• rula, tõukeratta või rulluiskudega rulapargis  
(skeitpargis) sõitmine (va alla 12aastaste laste puhul).

„Riskiohtlik amet“ tuleb poliisile valida, kui tegemist on 
järgmistel ametikohtadel töötamisega:

• turvamees, inkassaator, politseinik,  
päästeteenistuse töötaja, piirivalvur;

• tuuker, kaevur;

• kaskadöör;

• veoautojuht;

• ehitaja;

• raietööline;

• plahvatusohtlike ainete käitleja.
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Seesami õnnetusjuhtumikindlustuse
hüvitised 

SURMAJUHTUMI HÜVITIS 

Näide: Kalle ja Mari olid alles soetanud ühise kodu,  
milleks võeti pangast 63 000 eurot laenu. Mari jäi 
veebruarist lapsepuhkusele ning Kalle sai just ameti
kõrgenduse. Märtsis juhtus aga traagiline autoavarii, 
mille tagajärjel Kalle hukkus. Õnneks oli Kalle sõlminud 
Seesamis õnnetusjuhtumikindlustuse, mille kohaselt oli 
surmajuhtumi hüvitiseks 100 000 eurot. Hüvitise saajaks 
oli Kalle määranud 100% Mari, kes sai tänu sellele ära 
maksta kodulaenu ning ei pidanud lisaks Kallele ka oma 
kodu kaotama.

PÜSIVA PUUDE HÜVITIS

Näide: Maarja vigastas oma randmeluud. Vaatamata  
ravile ei paranenud see lõplikult ära ning tekkis liigese
jäikus. Hoolimata korduvast taastusravist ja protse
duuridest jäi ranne jäigaks ja valusaks. Seesam määras 
Maarjale aasta pärast õnnetust püsiva puude hüvitise 
vastavalt püsiva puude hüvitise tabelile.

PÄEVARAHA HÜVITIS

Näide: Tiina kukkus libedal tänaval ja murdis vasaku 
käe randmeluu ning pidi seetõttu 2 nädalat haiguslehel 
olema. Seesam hüvitas Tiinale 2 nädala eest päevaraha 
ja Tiina ei kaotanud õnnetuse tõttu oma palgas.

Kahjujuhtumid

Need on elulised näited Seesami kindlustuspraktikast.

VALURAHA HÜVITIS

Näide: Peeter mängis sõpradega korvpalli, kuid komistas 
mänguhoos ja sai viga. Ta viidi kohe traumapunkti, kus 
tuvastati põlvesidemete rebend. Kolme nädala pärast oli 
Peeter terve ja esitas Seesamile hüvitistaotluse. Seesam 
hüvitas vigastuse vastavalt valuraha hüvitise tabelile ning 
Peeter sai tänu sellele kaetud ravimite ostmiseks tehtud 
kulutused.

RAVIKULUDE HÜVITIS

Näide: Kaarel suunati traumapunktis peale vigastuse 
fikseerimist ortopeedi juurde, kes määras talle põlvetoe. 
Kaarel kooskõlastas ostu Seesami kahjukäsitlusega ja 
esitas hiljem tasutud arve Seesamile hüvitamiseks. Ühtlasi 
käis Kaarel 10 korda taastusravis, mis maksis kokku 190 €, 
mille Seesam samuti hüvitas.



Kindlustuskaitse ei kehti
järgmiste tegevuste korral:

 alpinism, jää, kalju, seina, mägironimine,  
mägimatkamine üle 5000 m kõrgusele;

 sukeldumine üle 40 m sügavusele;

 kärestikusõit ehk rafting;

 poks (sh kikkpoks ja Tai poks), sportlik vabavõitlus (MMA);

 BASE, lennusport , langevarju ja benjihüpped,  
kuumaõhupalli sõit jms alad;

 suusahüpped, kiir ja sööstlaskumine, mäesuusatamine  
ja lumelauasõit selleks mitte ettenähtud radadel,  
bobikelgusõit, heli-ski;

 trikijalgrattasport (sh BMX), parkuur,  
mäest laskumine ratastega;

 igasugune motosport (sh motokross, enduro, trial,  
mäkketõus, ATV ja quad sport, mootorsaani  
võistlused), mootorrattasõit väljaspool teeliiklust  
(st metsas, põllul jm maastikuradadel) ja muud  
analoogsed tegevused;

 matkamine asustamata aladele, näiteks uuringud,  
ekspeditsioonid mägedesse, džunglitesse, kõrbetesse  
või muudesse sarnastesse piirkondadesse välisriikides;

 muud analoogsed tegevused.

Kindlustuskaitse ei kehti ka:

 kaitseväeteenistuse tegevteenistuses ja ajateenistuses 
olles ja sõjalistest õppustest osavõtmisel;

 isikute suhtes, kes viibivad kinnipeetavatena  
kinnipidamisasutustes.
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Kindlustusteenuse pakkuja on Compensa Vienna Insurance Group, 
ADB Eesti filiaal, mille kaubamärgiks Eestis on Seesam. 

Tutvu enne ostu sooritamist lepingutingimustega www.seesam.ee 
ja vajadusel küsi lisainfot kindlustusspetsialistilt.

Compensa Vienna Insurance Group, 
ADB Eesti filiaal 

Maakri 19/1, B-hoone 
10145 Tallinn

Tel: 628 1800
E-post: seesam@seesam.ee

www.seesam.ee


