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Teabedokumendis on üldine ülevaade kindlustusteenuse kohta. Teabedokument ei kajasta sõlmitava lepingu eripärasid. Terviklik teave sõlmitava
kindlustuslepingu kohta on teistes dokumentides, näiteks pakkumuses, kindlustustingimustes ja poliisil.

Mis liiki kindlustusega on tegemist?
Õnnetusjuhtumikindlustus on isikukindlustuse liik. Õnnetusjuhtumikindlustus on mõeldud olukordadeks, kus ootamatu sündmus toob kaasa
kindlustatud isiku kehavigastuse, tõsise trauma, püsiva puude või surmajuhtumi.

Mida kindlustatakse?

Mida ei kindlustata?

✓

Õnnetusjuhtumikindlustuse saab sõlmida nii
täiskasvanule kui lapsele.



✓

Täisaegne kindlustuskaitse kehtib 24 tundi ööpäevas.

✓

Osaaegne kindlustuskaitse kehtib töökohal ja/või
tööülesandeid täites.

✓

Lähtuvalt lepingu sõlmimisel valitust on võimalikud
kindlustuskaitsed valuraha hüvitis, päevaraha hüvitis,
ravikulude hüvitis, püsiva puude hüvitis,
surmajuhtumihüvitis.

✓

✓

Kindlustuse kehtivus sportimisel sõltub spordiala
riskiastmest ja sportimise eesmärgist. Vastav märge
(kõrge riskiastmega tegevus või võistlussport)
märgitakse poliisile.
Kindlustuse kehtivus töötamisel sõltub ametikohast.
Näiteks peab lepingul olema märge „riskiohtlik amet“
juhul, kui kindlustatud töötab veoautojuhina, ehitajana.

Kindlustuskaitse ei kehti tegelemisel ekstreemspordi või
muu taolise alaga. Näiteks tegelemisel poksiga,
õhuspordiga, kaljuronimisega, kiir- ja sööstlaskumisega,
mootorrattaspordiga, lohesurfiga.

Kas kindlustuskaitsel on piiranguid?
!

!

Näiteks ei hüvitata kahju ja kulutusi, mis:
!

on seotud haigestumisega ja haiguste raviga;

!

on põhjustatud bakteriaalsetest infektsioonidest (va
teetanus, marutõbi);

!

on põhjustatud puugi või ämblikulise pistest.
Hüvitist võidakse vähendada või selle maksmisest
keelduda, kui kindlustusjuhtumi saabumist on
mõjutanud alkohoolsete jookide, narkootikumide jmt
ainete tarbimine, ravirežiimi rikkumine,
tööohutusnõuete rikkumine.

Kus ma olen kindlustatud?
✓

Kindlustus kehtib kogu maailmas.

Millised on minu kohustused?
—

Esitada lepingu sõlmimisel korrektsed andmed.

—

Tasuda kindlustusmakse.

—

Kindlustusandjat tuleb teavitada riskiasjaoludest ja nende muutumisest. Näiteks elukohariigi, ameti, tegevus- või huviala muutumine.

—

Kindlustusandjat tuleb kahjujuhtumist viivitamatult teavitada ning järgida tema juhiseid.

Millal ja kuidas ma maksan?
Kindlustusmakse suurus ja tasumise tähtaeg on poliisil. Tavaliselt tasutakse makse pangaülekandega arve alusel.
Kui leping loetakse sõlmituks makse tasumisest, siis pakkumuses on märgitud aeg, mille jooksul tuleb makse tasuda.

Millal kindlustuskaitse algab ja lõpeb?
Kindlustuskaitse algab kindlustusperioodi alguskuupäeval. Kindlustuskaitse lõpeb kindlustusperioodi möödumisel.
Kindlustuskaitse võib lõppeda enne lepingus märgitud kindlustusperioodi lõppu. Näiteks võib kindlustusandja lepingu lõpetada, kui
kindlustusmakse on tasumata.

Kuidas saan lepingu lõpetada?
Lepingu lõpetamiseks tuleb esitada sooviavaldus kindlustusandjale. Tavaliselt saab lepingu ennetähtaegselt lõpetada vaid kindlustusvõtja
ja kindlustusandja kokkuleppel.

