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Reisikindlustus

Miks otsustada Seesami  
reisikindlustuse kasuks?
Ainulaadne kindlustuskaitse Eestis – pakume reisi-
tõrkele „omal soovil tühistamise“ lisakaitset, mis tagab 
kaitse ootamatusteks, mida ei hüvitata tavapäraselt 
reisitõrke kindlustuse raames (näiteks ootamatu tähtis 
tööülesanne, mis ei võimalda reisile minna, lemmiklooma 
haigestumine, tüli reisikaaslasega, ilm sihtkohas ei vasta 
ootustele jne).

Pagasikindlustus hõlmab pea kõiki reisijaga kaasas- 
olevaid esemeid ja kindlustada on võimalik kuni 5000 
euro väärtuses vara ühe reisija kohta.

Vastutuskindlustus kõikidele reisidele – vastutuskind-
lustus korvab reisil kolmandatele isikutele tekitatud keha-
lised või varalised kahjud ning seda saab lisada kõikidele 
reisikindlustuse pakettidele.

Seesami eelised



Meditsiiniabikindlustus. Reisil toimunud õnnetuse või 
alanud haiguse ravi võib olla välisriigis mitmeid kordi 
kallim kui Eestis ning selliste ravikulude katmiseks on 
mõeldud meditsiiniabikindlustus.

Reisitõrke kindlustus. Lennuk hilineb tehnilise rikke või 
halva ilma tõttu. Puhkus tuleb katkestada, sest koduse  
varaga juhtus õnnetus. Välismaal varastatakse dokumen-
did ja plaan tuleb ümber teha. Reis jääb ära, sest pere-
liige jäi ootamatult haigeks. Reisitõrke kindlustus aitab 
nende ja muude ootamatute kuludega. 

Pagasikindlustus. Kaasavõetud pagas võib kaduma 
minna, langeda varga saagiks või jõuda sihtkohta oma-
nikust tunduvalt hiljem – ebamugavate tagajärgedega 
aitab toime tulla pagasikindlustus. 

Vastutuskindlustus. Reisil on lihtne hoogu sattuda ja 
oma tegevusega kellelegi teisele tahtmatult kahju teha. 
Vastutuskindlustus korvab kolmandatele isikutele taht ma- 
tult tekitatud isiku- ja asjakahju. 

Mida reisikindlustus endast kujutab?
Reisikindlustust on vaja nii äri- kui ka puhkusereisile minnes.

Ülevaade



Lisakaitsed

Meditsiiniabi kindlustusele saad lisaks 
valida:
Ohtlik harrastus – kui plaanid reisil olles osaleda  
võistlustel, pikkadel matkadel, lumelauatada või mäe-
suusatada, siis tuleb juurde valida ohtliku harrastuse 
kindlustuskaitse. Tutvu tingimustes kirja pandud tegevus-
tega või täpsusta asjaolud üle kindlustusspetsialistiga.

Ohtlik töö – kui plaanid välisriigis füüsiliselt raskemat 
tööd teha, oled ehitaja või kaugsõidu autojuht, siis tuleb 
kindlustuskaitse kehtimiseks poliisile valida ohtliku töö 
kindlustuskaitse.

Reisitõrke kindlustusele saad lisaks 
valida:
Reisitõrke laiendatud kaitse on mõeldud tavapärase 
reisitõrke-kindlustuse täiendamiseks ja katab loodus- 
katastroofidest tulenevad kahjud ning pakub kaitset  
terrorismiohu korral. Samuti lähevad laiendatud kaitse 
kindlustusjuhtumite alla teenusepakkuja streik, töö- 
katkestus või maksevõimetus. Lisaks katab laiendatud 
kaitse reisi eesmärgiks olnud ürituse või tööalase kohtu-
mise ärajäämisest tekkinud kahju. Ning kui lennuki või 
muu transpordivahendi väljumisaeg peaks muutuma 
kindlustatust sõltumatul põhjusel, siis katab ka sellest 
tulenevad kahjud reisitõrke laiendatud kaitse.  

Omal soovil tühistamise lisakaitse pakub reisijale  
kaitset juhtumiteks, mis pole tingimustes loetletud. Reisi 
tühistamise põhjus võib olla ükskõik milline – lemmik-
looma haigestumine, ootamatud tööülesanded, seikluse 
soovi kadumine. Omal soovil võib reisi tühistada igal 
hetkel pärast lepingu sõlmimist: enne reisi või reisi jooksul. 
Omal soovil tühistamise kaitsega hüvitatakse 70% kasu-
tamata teenuste kuludest.



Pagasikindlustus 
Pärast mitmepäevast reisimist ja erinevaid lende selgus, et 
pagas ei jõudnudki koos Urmasega reisi sihtkohta kohale. 
Urmasel oli reisikindlustuse lepingus ka pagasikindlustus 
ning ta sai osta uued vajalikud esmatarbekaubad, mille 
ostmiseks tehtud kulutused hüvitas kindlustus vastavalt 
tingimustes toodud piirmääradele.

Meditsiiniabi  
Suusamäel kihutas Markole otsa lumelaudur, mille  
tagajärjel tekkis Markol jalaluumurd. Ta toimetati 
helikopteriga haiglasse, tehti operatsioon ja jalg pandi 
kipsi. Marko transpordi- ja ravikulud hüvitati, kuna ta 
oli suusareisile minnes lisanud oma kindlustuslepingule 
ohtliku harrastuse lisakaitse.

Kahjujuhtumid

Reisi hilinemine
Kuu aega enne reisi muutis vedaja lennu Pariis – New 
York väljumisaega. Sellest tulenevalt pidi Laura hankima 
varasemad piletid Pariisi jõudmiseks ning majutuse. Reisi-
tõrke laiendatud kaitse tõttu olid need täiendavad kulud 
hüvitatavad. 

Reisi ärajäämine 
Tähtis koosolek Brüsselis lükati kuu aega edasi. 
Lennupileteid muuta ega tühistada ei olnud võimalik. 
Reisi maksumus hüvitati, sest kindlustusleping sisaldas 
reisitõrke laiendatud kaitset.

Reisi ärajäämine
Priidul ja Triinul oli pikalt ette planeeritud puhkusereis 
koos lastega. Reisile eelnenud päeval jäi nende pisitütar 
haigeks ja tervel perel jäi puhkusele minemata. Priidu 
ja Triinu reisi maksumus hüvitati, sest neil oli ostetud 
reisikindlustus, mis sisaldas ka reisitõrke kindlustust. 



Käitumine kahju 
korral

Õnnetuse või haigestumise korral pöördu lähima 
kohaliku litsentseeritud arsti poole.

Kui sa ei tea, kust arstiabi saada, vajad haiglaravi, 
operatsiooni või ei saa ise ravikulusid tasuda, võta 
ühendust Seesami (tööpäevadel 08.30–17.00,  
+372 628 1700) või Seesami kahjukäsitluspartneriga 
OPS (24 h, +372 634 7363), kelle kontaktid on ka poliisil 
ja veebilehel.  

Kui oled langenud kuriteo ohvriks, pöördu kohalikku 
politseisse ja palu vormistada protokoll. 

Jälgi, et raviarvele oleks märgitud haiguse alguse 
kuupäev ja diagnoos. 

Hoia alles kõik kuludokumendid. 

Ravikulude hüvitamiseks esita juhtumit ja kulutusi 
tõendavad dokumendid hiljemalt ühe kuu jooksul.

Ootamatu olukorra tekkimisel säilita esmalt rahu. Kõik 
olukorrad on lahendatavad ja lahendused on käeulatuses. 

Hüvitise saamiseks tuleb tõendada kahte asja: juhtumi 
toimumist ja kahju suurust.

Hüvitistaotluse saad täita Seesami kodulehel ja saata kõik 
dokumendid elektrooniliselt juba välismaalt. Hüvitistaotlust 
on võimalik esitada ka pärast reisilt tagasi jõudmist.

Mida teha, kui juhtus õnnetus või jäid 
haigeks



Käitumine kahju 
korral

Lennul kaduma läinud või kahjustunud pagas registreeri 
hiljemalt 7 päeva jooksul lennufirmas. Küsi õiend 
transpordi korraldajalt pagasi kahjustumise, hilinemise 
või kadumise kohta.  

Varguse korral võta ühendust kohaliku politseiga. Küsi 
raport.

Pildista katkist kohvrit või muud eset. Jälgi, et oleks 
näha kahjustuse ulatus, eseme suurus, tootja ja muud 
olulised detailid eseme tuvastamiseks. 

Mida teha, kui pagas läks katki, 
hilines, kadus või varastati

Esita meile juhtumit tõendav dokument ja 
kuludoku mendid ning info tagasi makstud summa 
kohta.

Haiguse korral küsi arstilt tõend diagnoosi ja haiguse 
sümptomite ilmnemise ajaga.

Reisiplaani muutusel esita esialgse reisi plaan (doku-
mendid) ja tegeliku reisi kuludokumendid.

Kui su reis jääb ära, siis tühista reis kohe ja küsi trans-
pordiettevõttelt, majutusasutuselt ja teistelt teenuse-
pakkujatelt tagastusi.

Mida teha, kui reis jäi ära, hilines või 
pead reisi katkestama

PANE TÄHELE! 
Juhtumite lahendamisel lähtutakse tingimustest ja poliisil 
kirja pandud erikokkulepetest. Sõlmi kindlustusleping  
aegsasti.

Tutvu kindlustustingimustega Seesami kodulehel www.
seesam.ee. Küsimuste korral helista telefonil 628 1800 või 
saada e-kiri seesam@seesam.ee. 



Kontakt

Telefon: +372 628 1700 
E-post: kahjud@seesam.ee

Seesami kahjukäsitluspartner OPS
+372 634 7363

seesam@ops24.eu
www.eclaims.eu



Kindlustusteenuse pakkuja on 
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

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.


