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Järgnevalt on välja toodud olulisemad väljavõtted erinevate kindlustusandjate kindlustustingimustest,
piirangutest, välistustest ning hüvitamispõhimõtetest. Käesolev dokument ei kajasta detailselt kõiki
tingimusi, sh konkreetse kindlustusjuhtumiga seotud peidetud piiranguid. Palume lisaks tutvuda ka
kindlustuspakkumisele ning poliisile märgitud kindlustustingimustega (eritingimustega) ning edastada
enne kindlustuslepingu sõlmimist või viivitamatult pärast seda vajadusel kindlustusmaaklerile täpsem
vastuväide välistava tingimuse kohta või küsimus kindlustuskaitse või kindlustusriski kohta, milles
seisneb Teie peamine või oluline kindlustushuvi või mis ei vasta kindlustusavaldusele. Vastuväidete ja
küsimuste puudumisel arvestab kindlustusmaakler, et antud selgitused on piisavad.

Tingimused
BTA nr 6-EE
Õnnetusjuhtumikindlustus
01.02.2011

KINDLUSTATUD ESE VÕI (KINDLUSTUSOBJEKT)
Kindlustusobjektiks on kliendi füüsiline seisund.

BTA
Kindlustusobjektiks on kindlustatu tervis.
Õnnetusjuhtumikindlustuse
lisa nr 6
Kriitiliste haiguste
kindlustamise
tingimused
Gjensidige
Õnnetusjuhtumikindlustus
ÕJ010-2016
19.12.2016

Kindlustatud on kindlustusvõtja või poliisil märgitud muu isik. Kindlustatuks ei ole
isik, kes on kindlustuslepingu sõlmimisel noorem kui 1-aastane või vanem kui 70aastane. Kindlustatuks ei ole füüsilise või vaimse puudega isik, kes vajab pidevat
või regulaarset kõrvalabi, juhendamist või järelevalvet.

ERGO
Õnnetusjuhtumikindlustus
KT.0918.13
01.01.2014

Kindlustatud isik on kindlustusvõtja või kindlustuslepingus nimeliselt määratud või
määramata füüsiline isik, kellega seotud kindlustusrisk on kindlustatud.
Kindlustatuks saab olla isik, kes kindlustuslepingu sõlmimisel on vähemalt 1aastane
ega ole vanem kui 70aastane. Kindlustatuks ei või olla füüsilise või vaimse puudega
isik, kes vajab hooldust või järelevalvet.

If Õnnetusjuhtumi- Kindlustatu on kindlustuslepingus märgitud inimene, kelle elu ja tervis on
kindlustus
kindlustatud. Kindlustatu ei või olla füüsilise või vaimse puudega inimene, kes vajab
TPA-20171
alalist hooldust või järelevalvet. Kindlustatu alaline elukoht peab olema Eestis. Kui
see on väljaspool Eestit, kehtib kindlustus tingimusel, et kindlustuslepingus on
märgitud sellekohane erikokkulepe.
PZU
Õnnetusjuhtumikindlustus
OJ100/2017
21.03.2017

Kindlustatud isik on kindlustusvõtja või kindlustuslepingus nimeliselt määratud
füüsiline isik, kellega seotud kindlustusrisk on kindlustatud. Kindlustatud isik saab
olla poliisi sõlmimisel 1 kuni 75 aastat ( k.a) vana. Kindlustatuks ei saa olla vaimse
või füüsilise puudega isik, kes ei ole võimeline igapäevaselt toime tulema ilma
eestkostjata.
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Salva
Õnnetusjuhtumikindlustus
ÕJKT-12.12
03.12.2012

Kindlustatud isik on kindlustuslepingus nimetatud kuue kuu kuni 75 (k.a) aasta
vanune füüsiline isik. Kindlustatud isikuks võib olla kindlustusvõtja ise või kolmas
isik, kelle huvides on sõlmitud kindlustusleping. Kindlustatud isikuks ei ole füüsilise
või vaimse puudega isik, kes vajab pidevat või regulaarset kõrvalabi, juhendamist
või järelevalvet.

Seesam
Õnnetusjuhtumikindlustus
1/2015
01.04.2015

Kindlustatud isik on lepingus nimeliselt märgitud füüsiline isik, kellega seotud
kindlustusriski on kindlustatud.

HÜVITAVAD RISKID VÕI KAHJUD (JUHTUMID), KUI ON VÄLJA TOODUD
BTA nr 6-EE
Õnnetusjuhtumikindlustus
01.02.2011

Kliendi surm; püsiv puue;
matusetoetus.
sportimise kindlustuskaitse.

BTA
Õnnetusjuhtumikindlustuse
lisa nr 6
Kriitiliste haiguste
kindlustamise
tingimused

traumad;

ravikulud;

päevaraha;

haigusraha;

Kindlustusjuhtum loetakse saabunuks, kui tekib ükskõik missugune järgnevalt
loetletud haigustest, tingimusel, et kriitiline haigus ei ole tekkinud teise haiguse
dekompensatsiooni tagajärjel, ei kujuta endast teise haiguse tüsistust ega ole
diagnoositud kaasneva haigusena: müokardi infarkt (südamerabandus); insult;
vähk; krooniline neerupuudulikkus; halvatus; hulgiskleroos e sclerosis multiplex;
esmane I tüübi diabeet; aids.

Gjensidige
Õnnetusjuhtumikindlustus
ÕJ010-2016
19.12.2016

Surm, püsiv puue, püsiv puue +, valuraha, päevaraha, ravikulu, kriitiline haigus,
eraisiku vastutuskindlustus, kahjuabi.

ERGO
Õnnetusjuhtumikindlustus
KT.0918.13
01.01.2014
If Õnnetusjuhtumikindlustus
TPA-20171
PZU
ÕnnetusjuhtumiKindlustus
OJ100/2017
21.03.2017
Salva
Õnnetusjuhtumikindlustus
ÕJKT-12.12
03.12.2012
Seesam
Õnnetusjuhtumikindlustus
1/2015
01.04.2015

Ravikulu; päevaraha; valuraha; püsiva puude hüvitis; surmahüvitis; kindlustuskaitse
sportimisel ja suure riskiga ametikohal töötamisel.

Valuraha; päevaraha (ajutine töövõimekaotus); haigla päevaraha; raviteenus; püsiv
puue; surmajuhtum; ürituse pileti kindlustuskaitse.
Surmajuhtumihüvitis; töövõime kaotuse hüvitis; päevaraha hüvitis; valuraha hüvitis;
ravikulude hüvitis.

Valurahahüvitis; päevarahahüvitis; püsiva puude hüvitis; surmajuhtumihüvitis.

Päevaraha hüvitis; valuraha hüvitis; ravikulude hüvitis; püsiva puude hüvitis;
surmajuhtumi hüvitis.
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VÄLISTUSED EHK MIDA EI HÜVITATA
BTA nr 6-EE
Õnnetusjuhtumikindlustus
01.02.2011

Õnnetusjuhtumiks ei loeta kliendi korduvaid või patoloogilisi luumurde, haigestumisi
ega ealisi iseärasusi.
Püsiv puue
Püsiva puude tekkimise korral ei maksta kindlustushüvitist, kui: püsiva töövõimetuse
ulatus moodustab Pensioniameti ekspertkomisjoni hinnangul (või muu nimetatud
ülesandeid täitva riigiasutuse hinnangul – käesolev tingimus kehtib kõigi
käesolevate tingimuste punktide kohta) alla 10% (kümne protsendi), välja arvatud
silmade ja sõrmede vigastused; püsiva töövõimetuse ulatus silmade ja sõrmede
vigastamise korral moodustab Pensioniameti ekspertkomisjoni hinnangul alla 5%
(viie protsendi);
püsiv puue ilmneb siis, kui õnnetusjuhtumi toimumisest on möödas üle ühe aasta;
klient sureb õnnetusjuhtumi tagajärjel tekkinud püsiva puude tõttu aasta jooksul
pärast õnnetusjuhtumi toimumist.
Ravikulud
Hüvitamisele ei kuulu järgmised ravikulud: kliendi ravimine täiendavate
mugavustega (käesolevates tingimustes mõistetakse täiendavate mugavuste all
raviasutuse pakutavaid teenuseid, mis muudavad raviprotsessi mugavamaks, ent ei
ole ravi edukuse seisukohast hädavajalikud); ravimid, mis ei ole kantud Eesti
Vabariigi ja Euroopa Liidu ühtsesse ravimiregistrisse; vahendid, mis ei kujuta
endast ravimeid (näiteks toitained, kontrastained, ravikosmeetika); vitamiinid,
organismi tugevdavad ja toniseerivad vahendid, süsteemselt tarvitatavad
anaboolsed ained, verd ja vereloomeelundeid mõjutavad ained, närvisüsteemi
tegevust reguleerivad ained ja krooniliste haiguste raviks kasutatavad vahendid.
Üldised välistused
BTA ei maksa kindlustushüvitist, kui õnnetusjuhtumi põhjused olid järgmised: klient
pani toime kriminaalkorras karistatava teo; klient viibis arestimajas või kandis
karistust kinnipidamisasutuses; klient rikkus töökaitse normatiivaktide nõudeid või
tegi oma elule või tervisele ohtlikke töid, mille tegemiseks on nõutav spetsiaalne
kutsealane ettevalmistus ja pädevate asutuste (komisjonide) eriluba, mida kliendil ei
olnud (töö kõrgepingeseadmetega, tööd kõrgustes ja maa all, tööd erimasinate ja
mehhanismidega, lõhkeainetega, kaevude kaevamine jne); klient sooritas lennu
lennumasinal, mida ei kasutata sertifitseeritud lennuühingus või mis ei ole
registreeritud kindlal marsruudil reisijateveoks ette nähtud vahendina, või juhtis
ükskõik missugust lennumasinat; klient täitis oma ametikohustusi, viibides laeval
(mitte reisijana); klient tegi enesetapu või enesetapukatse; kliendi epilepsiahoog,
teadvusekaotus, psühholoogilise trauma psüühilis-emotsionaalsed tagajärjed,
afektiseisund või muud kroonilised koordinatsiooni ja lihasenõtrust tekitavad
neuroloogilised haigused (näiteks, kuid mitte ainult, Parkinsoni tõbi, müopaatia,
hulgiskleroos); klient kasutas alternatiivmeditsiini meetodeid, ravimeid või
narkootilisi aineid, mis ei olnud ette nähtud meditsiinilistel eesmärkidel
kasutamiseks ja mida arst ei olnud konkreetse haigusjuhtumi raviks välja kirjutanud;
klient täitis ametikohustusi mõnes sõjaväe-, politsei-, turva-, tuletõrje- või
päästeüksuses jms; klient asetas ennast vabatahtlikult ohtlikku olukorda (välja
arvatud inimelu päästmiseks); klient sõitis sõidukis, mille juht oli tarvitanud alkoholi,
narkootilisi või psühhotroopseid aineid, välja arvatud juhul, kui tegemist oli
ühiskondliku sõidukiga; klient rikkus jämedalt liikluseeskirju, sealhulgas, kuid mitte
ainult, ületas lubatud kiirust rohkem kui 30 km/h (kolmkümmend kilomeetrit tunnis),
sõitis ilmastikuoludele mittevastava kiirusega või juhtis sõidukit, omamata vastava
kategooria sõiduki juhtimiseks vajalikku juhiluba; klient oli talle arsti poolt mitte
määratud ravimite, alkoholi, narkootiliste või psühhotroopsete ainete mõju all või
tuvastati kliendi organismis nimetatud ainete olemasolu või klient keeldus
analüüside andmisest käesolevas punktis nimetatud ainete olemasolu
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tuvastamiseks;
klient tegeles kõrgendatud riskiastmega spordialaga, ehkki
konkreetset kõrgendatud riskiastmega spordiala ei olnud kindlustuslepingus
nimetatud; sõda, lahingutegevus, rahvarahutused, ülestõusud, massirahutused,
streigid, lokaudid, muud poliitilised ohutegurid; tuumarelva, tuumaenergia ja kiirituse
toime, terroriakt, st akt, mis väljendub jõu või jõuvõtte kasutamises või nende
kasutamisega ähvardamises isiku või isikuterühma poolt, kes tegutsevad kas üksi
või mõne organisatsiooni abil või viimase nimel poliitilistel, religioossetel,
ideoloogilistel või etnilistel ajenditel eemärgiga mõjutada valitsust ja/või hoida
üldsust või mõnda selle osa hirmu all. Hüvitamisele ei kuulu kahjud ega kulutused,
mis on otseselt või kaudselt seotud kõigi käesolevas punktis nimetatud juhtumite
ennetamisega; üleilmsed katastroofid, loodusõnnetused, epideemiad jne; klient
haigestus suguhaigusesse, AIDSi või ükskõik missugusesse HIVga seotud
haigusesse.
Vastavalt käesolevatele tingimustele ei loeta kindlustusjuhtumiks: raseduse
katkemist, sealhulgas sünnitust; kliendi haigestumisi või viirusnakkusi;
psühhoterapeutilise või psühholoogilise abi osutamist; putukahammustusi;
kirurgiliste operatsioonide tagajärgi.
BTA ei maksa välja kindlustushüvitist püsiva puude, trauma või ravikulude
hüvitamiseks, samuti haigusraha ega päevaraha, kui klient pöördub raviasutusse
meditsiiniteenuste saamiseks hiljem kui 72 (seitsekümmend kaks) tundi pärast
õnnetusjuhtumi toimumist.
Kindlustusjuhtumiks ei loeta sündmust, mille põhjuseks on kliendi, soodustatud isiku
või kolmanda isiku pahatahtlikkus või muu pahatahtlikkusega võrdsustatud süü.
Kui kindlustuslepingus on sätestatud päevaraha või haigusraha väljamaksmine või
ravikulude hüvitamine, ent toimunud õnnetusjuhtumi tagajärgi ei ole nimetatud
käesolevate tingimuste lisas 5 „Õnnetusjuhtumi tagajärjed, seoses millega kliendile
makstakse välja ravikulud, päevaraha ja haigusraha“, ei maksa BTA nende
kindlustuskaitseliikidega ette nähtud hüvitist välja.
BTA
Õnnetusjuhtumikindlustuse
lisa nr 6
Kriitiliste haiguste
kindlustamise
tingimused

Müokardi infarkt (südamerabandus)
Kui ükskõik missugune järgmistest tunnustest jääb konstateerimata, ei loeta
juhtumit kindlustusjuhtumiks: ootamatud, väga intensiivsed, kõrvetavad ja
lämmatavad valuhood rinnus; värsked elektrokardiograafilised muutused, mis
kinnitavad infarkti; infarktile iseloomulike spetsiifiliste kardiaalsete ensüümide
taseme tõus veres.
Kindlustusjuhtumiks ei loeta järgmisi haigusi: mikroinfarkt; valutu infarkt;
stenokardiahood; muud ägedad veresoonkonna haigused.
Insult
Kindlustusjuhtumiks ei loeta järgmisi haigusi: transistoorne ajuisheemia;
mikroinsult; õnnetusjuhtumist (traumast, haavatasaamisest) tingitud ajukahjustus.
Vähk
Kindlustusjuhtumiks ei loeta järgmisi haigusi: healoomulised kasvajad ja vähieelsed
seisundid;preinvasiivsed kasvajad ja kasvajad, mis ei ole teistesse kudedesse
levinud (in situ) (Tis*); emakakaela düsplaasia CIN I-III; kusepõie kartsionoom
staadiumis Ta*; krooniline lümfoleukoos (HLL); kõik nahavähi vormid; kõik kasvajad
HIV või aidsi korral; eesnäärme vähk, mille histoloogiline diagnoos on T1*. *
Kooskõlas rahvusvahelise süsteemiga TNM.
Halvatus
Kindlustusjuhtumiks ei loeta järgmisi haigusi: lõtv paraparees; halvatus GuillainBarré sündroomi korral.
Esmane I tüübi diabeet
Kindlustusjuhtumiks ei loeta järgmisi haigusi: II tüübi diabeet; sekundaarne diabeet;
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muud diabeediliigid; gestatsiooni- ehk rasedusdiabeet.
Gjensidige
Õnnetusjuhtumikindlustus
ÕJ010-2016
19.12.2016

Eraisiku vastutuskindlustus
Gjensidige ei hüvita lisaks üldtingimustes nimetatud välistustele: kahju, mis on
tekkinud kindlustatu juures hoiul, laenul, töötlemisel või remondis olevale esemele;
kahju, mis kuulub hüvitamisele kohustusliku vastutuskindlustuse alusel (nt
liikluskindlustus) või mille eest vastutab lepingu (nt hooldusleping, garantii) alusel
kolmas isik (nt kindlustatud eseme müüja, valmistaja, importija, hooldaja või
paigaldaja); kahju, mis on tekkinud relva kasutamisest; kahju, mis on tekkinud
kindlustatu ettevõtlus-, finants- või ametialasest tegevusest; kahju, mis on tekkinud
suurema ohu allika valitsemisest. Seda välistust ei kohaldata jalgrattaga sõitmise
puhul, kui tegemist ei ole võistlusega; kahju, mis on tekkinud võitluse või võistluse
tõttu või ajal; kahju, mis on tekkinud ehitustegevuse tulemusel, kui vahetult kahju
kaasa toonud ehitustegevusega tegeles kindlustatuga selleks lepingu sõlminud isik;
saamata jäänud tulu; kahju, mis on tekkinud lõhkeaine valest hoidmisest või
lõhkamis-, kaevamis-, rammimis- või pinnasetöödest;
hoone või selle osa
vajumisest, pragunemisest, kokkutõmbumisest või paisumisest põhjustatud kahju
sõltumata põhjusest.
Kriitiline haigus
Müokardiinfarkt ei ole: müokardiinfarkt ilma ST segmendi tõusuta (NSTEMI), mille
puhul tõuseb ainult troponiin I või T; vaikne infarkt; õnnetuse tagajärjel esinev
müokardiifarkt; muu äge koronaarsündroom ja sümptom; olukord, kus kindlustatul
kahtlustatakse
ägedat
müokardiinfarkti,
kuid
kindlustatu
keeldub
hospitaliseerimisest.
Insult ei ole: ajutine aju hemodünaamika häire; traumaatiline ajukahjustus;
migreenist tulenev neuroloogiline sümptom; lakunaarne insult ilma neuroloogilise
defitsiidita.
Halvatus ei ole: lõtv või spastiline parapleegia; halvatus Guillain-Barre sündroomi
korral.
Vähktõbi ei ole: ükski CINstaadium; vähieelne seisund; ühegi vähktõve I staadium;
in-situ vähk; kilpnäärmevähk (PTC); lümfoom (Hodgkini ja mitte-Hodgkini);
silmavähk; nahavähk; immuunpuudulikkuse sündroomiga seotud vähk.
Krooniline neerupuudulikkus ei ole neerupuudulikkus, mis tekkis alkoholi-,
narkootikumide või mõne muu toksilise aine mürgistuse tagajärjel.
Polüskleroos või dissemineeritud skleroos ei ole üksi muu sarnaste näitajatega
haigus.
Nägemiskaotus ei ole eeldatav nägemiskaotus ega nägemislangus
Ühe või mitme jäseme kaotamine ei ole: lõtv või spastiline parapleegia/hemipleegia;
ajutine neuroloogiline häire; kirurgiline amputeerimine haigusega seotud
komplikatsioonide tõttu.
Südameopertasioon ei ole nahakaudne Percutannae transluminaalne koronaarne
angioplastika ega muu invasiivne manipulatsioon.
Üldised välistused
Õnnetusjuhtumikindlustuse
üldised
välistused
kehtivad
kõikidele
kindlustuskaitsetele (v.a eraisiku vastutuskindlustus). Lisaks kindlustuse
üldtingimustes nimetatud välistustele ei hüvita Gjensidige kahju ega kulu kui selle
põhjuseks on: vaimne häire, mälukaotus, epilepsia, krambihoog või krooniline
haigus; kindlustatu teadlik enese kahjustamine või ülisuurde ohtu seadmine, v.a kui
kindlustatu teeb seda teise inimese elu päästmiseks; puue, mille olemasolu
kindlustuslepingu sõlmimisel varjati; putukahammustus, v.a puugihammustus
kindlustuslepingus nimetatud ulatuses; kõhuseina ja alakõhuseina song, mille
põhjuseks on raskete esemete tõstmine; lülidevahelise diski kahjustus; patoloogiline
luumurd; korduv luumurd, kui need on tekkinud ajal, mil eelmine murd ei ole veel
paranenud.
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Lisaks kindlustuse üldtingimustes nimetatud välistustele ei ole kindlustusjuhtumiks
sündmus, kui see leidis aset ajal, mil kindlustatu: tegeles ebaseadusliku
tegevusega; on seaduslikult vahistatud või kinni peetud.
Lisaks kindlustuse üldtingimustes nimetatud välistustele ei ole kindlustusjuhtumiks
sündmus, kui kindlustatu: sõitis mootorratta või motorolleriga, mille mootori võimsus
on üle 60 kW; juhtis vee- või õhusõidukit; osales mootorsõiduki, veesõiduki või
õhusõiduki juhi, piloodi või reisijana õppusel, võistlusel või proovisõidul; teenis
kaitseväes (sealhulgas nt kodukaitse võitlusrühmas); osales sõjalisel operatsioonil
või õppusel.
Lisaks kindlustuse üldtingimustes nimetatud välistustele ei hüvita Gjensidige
järgnevat kulu: meditsiiniline kulu väljaspool Eestit; meditsiiniasutuses pakutava
luksusteenuse kulu; alternatiivse ravimeetodi ja alternatiivdiagnostika kulu; korduva
operatsiooni kulu; psühhoterapeudi, psühhiaatri või psühholoogi teenuse kulu, v.a
kui kindlustuslepingus ei ole nimetatud teisiti; ravikulu, mis ei ole seotud
kindlustusjuhtumiga; kosmeetilistele protseduuridele.
Lisaks kindlustuse üldtingimustes nimetatud välistustele ei hüvita Gjensidige kahju
ega kulu kui: kindlustusjuhtum toimub ooteajal; kindlustatu sureb ellujäämisperioodi
jooksul kriitilise haiguse tagajärjel; poliisile ei ole märgitud vastav kindlustuskaitse
liik, vastav kindlustuskaitse ajaline ulatus või vastav sportimise kindlustuskaitse.
ERGO
Õnnetusjuhtumikindlustus
KT.0918.13
01.01.2014

Kindlustuskaitse sportimisel
Kindlustuskaitse ei kehti järgmiste spordialadega tegelemisel (sh treeningud ja
võistlused): õhusport (sh benji- ja langevarjuhüpped), poks (sh kikkpoks, Tai poks
jms), alpinism jm mägironimise liigid (v.a mägimatkamine), kiir- ja sööstlaskumine,
mäesuusatamine radadeta nõlvadel või väljaspool suusaradu, kärestikusõit e
rafting.
Kindlustuskaitse suure riskiga ametikohal töötamisel
Kindlustuskaitse ei kehti mis tahes õhusõiduki meeskonna liikmele ega
kaitsejõududes suure riskiga ülesannete täitmisel, aja- või tegevteenistuses või
sõjalisel missioonil viibimisel
Üldised välistused
Ei hüvitata: juhtumeid, mis on põhjustatud ajurabandusest, epilepsiahoost või
muudest krambijuhtumitest;
juhtumeid, mis on põhjustatud tuumaenergia
kasutamisest mis tahes eesmärgil või selle energia kontrolli alt väljumisest või
radioaktiivsusest, terrorismist, sõjast, kodusõjast, invasioonist, mis tahes
relvakokkupõrkest, massilisest korratusest, siserahutusest, revolutsioonist,
riigipöördest, streigist, konfi skeerimisest, arestimisest või lokaudist; ravist, sh
kirurgilisest ravist tulenevaid tervisekahjustusi, v.a juhul, kui ravivajadus on tingitud
kindlustusjuhtumist; bakteriaalseid infektsioone, v.a teetanus, marutõbi ja teised
kindlustusjuhtumis saadud haava kaudu levivad infektsioonid; HI-viirust või AIDSi,
B- või C-hepatiiti; selgrookumeruste muutusi, siseorganite või aju verejooksu,
alakeha- või kubemesonga, v.a juhul, kui need on tingitud kindlustusjuhtumist;
mürgistusi, mis on põhjustatud vabatahtlikult manustatavatest tahketest ainetest või
vedelikest (alkoholi- või mis tahes narkootiliste ainete mürgistus, toidumürgistus,
salmonelloos, düsenteeria jms); vaimuhaigust või arstliku diagnoosiga kinnitatud
psüühikahäireid ja nendega seotud vigastusi; enesetapukatset või enesetappu;
juhtumeid, mis on kindlustatuga aset leidnud tema viibimisel kinnipidamisasutuses
kinnipeetavana; ravikulusid, mida tuleb hüvitada seaduse või muu kohustusliku
kindlustuse alusel.

If Õnnetusjuhtumi- Kindlustatu haigestumine ei ole kindlustatud, haigestumise korral hüvitist ei maksta.
kindlustus
TPA-20171
Valuraha
Tervisekahjustuste eest, mis on „Valuraha hüvitiste tabelis“ kirjeldamata, valuraha ei
maksta.
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Päevaraha
Päevaraha kindlustuskaitse ei kehti ja päevaraha ei maksta, kui kindlustusjuhtumi
toimumise ajal ei olnud kindlustatul kehtivat töölepingut ja kindlustatu ei olnud sel
ajal avalikus teenistuses (nt töötu, otsib tööd, kodune, füüsilisest isikust ettevõtja,
õpilane vm). Päevaraha ei maksta päevade eest, mil kindlustatu oli haiguslehel,
kuid tegelikult täitis tööülesandeid.
Haigla päevaraha
Kui kindlustatu on haiglas hiljem kui üks aasta pärast õnnetusjuhtumit, siis haigla
päevaraha ei maksta.
Raviteenus
If ei hüvita proteesi asendamise või parandamise kulu, kui proteesi kahjustus on
tingitud selle loomulikust kulumisest. Kindlustusandja ei hüvita abivahendite (va
proteesid) ostmise kulusid. Hambakaariese (hambaaukude) ja muude
stomatoloogiliste haiguste ravi kulutusi ei hüvitata. Hüvitamisele ei kuulu
hambakahju, mis tekkis närimise või hammustamise käigus. If ei hüvita välismaal
osutatud ravi kulutusi. If ei hüvita kulutusi ravimitele. If ei hüvita majutuskulusid, v.a
haigla voodipäevatasu. If ei hüvita kulutusi psühhiaatrilisele ravile. If ei hüvita kahju,
mida makstakse Eesti või välisriigi liikluskindlustuse seaduse alusel. Kui
haigekassa, teine kindlustusandja, tööandja, riik, kohalik omavalitsus või muu isik
on kulutused juba kandnud või teinud otsuse kulutuste kandmise kohta, vabaneb If
hüvitise maksmise kohustusest.
Püsiv puue
Kui püsiv puue kujuneb hiljem kui ühe aasta jooksul, hüvitist ei maksta.
Surmajuhtum
If maksab surmajuhtumihüvitist, kui eelmises punktis nimetatud õnnetusjuhtumi
tagajärjel kindlustatu sureb kas kindlustusperioodil või kuni kolme aasta jooksul
arvates õnnetusjuhtumi toimumisest. Kui kindlustatu sureb hiljem kui kolm aastat
punktis 80 nimetatud õnnetusjuhtumit, hüvitist ei maksta.
Ürituse pilet
If ei hüvita transpordi- ja majutuskulu, näiteks lennukipiletid, hotellitasud jms.
Üldised välistused
Üldisi välistusi kasutatakse kõigi kindlustuskaitsete korral. Lisaks üldistele
välistustele kasutatakse „Kindlustuse üldtingimuste“ välistusi.
Kindlustusjuhtumiks ei loeta ja hüvitist ei maksta, kui tervisekahjustuse põhjustas
või sellele aitas kaasa: puugi või putuka (nt mesilane, herilane jt) piste, hammustus;
kindlustatu hammaste ja hambaproteeside vigastus (v.a raviteenuse
kindlustuskaitse korral); psüühikahäirete tekkimine (v. a. psüühikahäired, mis on
tekkinud õnnetusjuhtumist põhjustatud peaaju vigastusest); raseduse katkemine ja
sünnitus ning sellest tekkinud tüsistused.
Hüvitist ei maksta: kindlustatu haigestumise korral (sh sellistesse haigustesse nagu
infarkt, insult, radikuliit, lülisamba diski prolaps, epilepsia, song, entsefaliit,
borrelioos, HIV, AIDS, hepatiit, kroonilised haigused jms); kui kindlustusjuhtumi
tekkimisele aitas kaasa või selle tagajärge mõjutas kindlustatu haigus, sõltumata
sellest, kas haigus oli varem avaldunud ja diagnoositud.
Ifil õigus vähendada hüvitist või keelduda selle maksmisest kui: kindlustusjuhtumi
tekkimist soodustab enne õnnetusjuhtumit tekkinud vigastus või krooniliselt esinev
tervisekahjustus (nt õlg läheb pidevalt liigesest välja, kahjustunud põlveliigesed
hakkavad
pärast
pingutust
valutama,
kroonilisest
haigusest
tingitud
tasakaaluhäired); kannatada saab kehaosa või meeleorgan, mis oli juba enne
õnnetusjuhtumit kahjustunud; paranemisaeg pikeneb vigastuse tõttu, mis ei ole
tingitud kindlustusjuhtumist.
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Hüvitist ei maksta, kui õnnetusjuhtumi põhjustas või sellele aitas kaasa mistahes
meditsiiniline protseduur (sh operatsioon). Välistus ei kasutata juhul, kui
meditsiiniline protseduur on tingitud õnnetusjuhtumist, mille eest If maksab hüvitist.
Hüvitist ei maksta, kui: õnnetusjuhtumi tekkimist mõjutas kindlustatu alkohoolne,
narkootiline või toksiline joove; õnnetusjuhtumi põhjustas või sellele aitas kaasa
sõidukijuhi joobeseisund, millest kindlustatu oli teadlik.
Hüvitist ei maksta, kui õnnetusjuhtumi põhjustas või aitas sellele kaasa kindlustatu
poolt enda elu või tervise teadlik ohtu seadmine (nt kindlustatu algatatud kaklus
jms), enesevigastamine, enesetapp, enesetapukatse.
Hüvitist ei maksta, kui õnnetusjuhtumi põhjustas või aitas sellele kaasa kuriteo
toimepanemine kindlustatu või hüvitise saamiseks õigustatud isiku poolt.
Ifil on õigus hüvitise maksmisest keelduda, kui kindlustatu või kindlustusvõtja on
esitanud Ifile teadlikult valeandmeid.
Kindlustuskaitse ei kehti ajal, mil noorem kui 16-aastane kindlustatu sõidab
mopeedi või pisimopeediga. Välistust kasutatakse sõltumata sellest, kas alaealine
kindlustatu on mopeedi või pisimopeedi juht või kaassõitja. Välistust ei kasutata, kui
kindlustuslepingus on vastav kindlustuskaitse märgitud.
Hüvitist ei maksta, kui õnnetusjuhtumi põhjustas või sellele aitas kaasa olukord, kus
kindlustatu ületas lubatud sõidukiirust või juhtis sõidukit ilma juhtimisõiguseta.
PZU
Õnnetusjuhtumikindlustus
OJ100/2017
21.03.2017

Töövõime kaotuse hüvitis
Töövõime kaotuse hüvitist ei maksta, kui töövõime kaotus ilmneb hiljem kui aasta
pärast õnnetusjuhtumit. Kui kindlustatud isiku tervislik seisund halveneb pärast
töövõime kaotuse hüvitise määramist, siis täiendavat töövõime kaotuse hüvitist ei
maksta.
Kindlustuskaitse kehtivus sportimisel
Kindlustuskaitse ei kehti järgmiste spordialadega tegelemisel (sh treeningud ja
võistlused): alpinism, jää-, kalju-, seina-, mägironimine, rafting vmt alad; talispordiga
tegelemine väljaspool talispordikeskuse tähis-tatud radasid; motosport (ATV- ja
rallisõit, mootorratta-, mootorsaani- jms spordialad) sh motospordi treeningud,
osalemine mootor-sõidukite katsetustel; lennusport, purilend, kuuma õhuga täidetud
õhupalli, plaaneri, deltaplaani, ülikerge või amatööri ehitatud õhusõidukiga sõitmine
ning langevarju- ja benjihüpped;
allveesport, sh sukeldumine üle 20 m; ekstreemsport (jalgratta down-hill, free-ride,
jalgratta- ja rulatrikid, akrobaatika, ragbi, sööstlaskumine, heli-ski, lohe-ja
lainelauasurf jmt); tegelemine karate, poksiga (sh tai-poks, kickboxing jmt) või muu
võitlusspordiga; ekspeditsioonid ja matkad mägedesse, polaaraladele, džunglitesse,
kõrbetesse, koobastesse, metsikutesse piirkondadesse ilma professionaalse
saatjata; tegelemine muude eelnimetatutega võrreldavate spordi-alade või
tegevustega, mille käigus esineb tavapärasest kõrgem oht saada kehavigastusi,
haigestuda või surra.
Kindlustuskaitse kehtivus kõrgendatud riskiga ametikohal töötamisel
Kindlustuskaitse ei kehti mis tahes õhusõiduki meeskonna liikmele
kaitsejõududes aja- ja tegevteenistuses või sõjalisel missioonil viibimisel.

ega

Üldised välistused
Ei hüvitata kahju:
mis ei ole tekkinud kindlustusjuhtumi tagajärjel; mis on põhjustatud ajurabandusest,
epilepsiahoost või muudest krambijuhtumitest; mis on põhjustatud tuumaenergia
kasutamisest mis tahes eesmärgil või selle energia kontrolli alt väljumisest või
radioaktiivsusest, terrorismist, sõjast, kodusõjast, invasioonist, mis tahes
relvakokkupõrkest, massilisest korratusest, siserahutusest, revolutsioonist,
riigipöördest, streigist, konfiskeerimisest, arestimisest või lokaudist;
mis on tekkinud ravimise tagajärjel, välja arvatud juhul, kui ravivajadus oli tingitud
kindlustusjuhtumist; mis on tekkinud bakteriaalse infektsiooni ( nt hambakaaries,
8
Kindlustusmaakler Tiina Naur OÜ õnnetusjuhtumikindlustuse tingimuste võrdlus. 31.01.2018.
Dokument on kaitstud autoriõigusega.

puukborrelioos jms) tagajärjel. Välja arvatud teetanuse, marutõve ja teiste
kindlustusjuhtumis saadud haava kaudu levivate infektsioonide tagajärjel tekkinud
kahju;
kahju, mille on põhjustanud HI-viirus või AIDS ja B- või C-hepatiit; mis on tingitud
sünnitusest, rasedusest või selle katkemisest; mis on tingitud selgrookumeruste
muutustest, siseorganite või aju verejooksust, alakeha- või kubemesongast, v.a
juhul, kui need on tekkinud kindlustusjuhtumi tagajärjel; mis on tingitud
vabatahtlikult manustatavatest tahketest ainetest või vedelikest (alkoholi- või mis
tahes narkootiliste ainete mürgistus, toidumürgistus, salmonelloos, düsenteeria jms)
tingitud mürgistusest; mis on põhjustatud vaimuhaigusest või arstliku diagnoosiga
kinnitatud psüühikahäiretest ja nendega seotud vigastustest; mis on tekkinud
enesetapu- või enesetapukatse tagajärjel; mis on tekkinud enesekahjustamise või
enese tervise ohtu seadmise tagajärjel; mille tekkimist mõjutas kindlustatu
alkohoolne, narkootiline või toksiline joove; mis on tekkinud seoses kindlustatu
kinnipidamisega või kindlustatu viibimisega kinnipidamisasutuses kinnipeetavana;
mis hüvitatakse seaduse või muu kohustusliku kindlustuse alusel; mis on tekkinud
mootorsõiduki juhina liiklusõnnetuses osalemisel olukorras, kus kindlustatud isik ei
omanud vastava mootorsõiduki kategooria juhtimise õigust.
Salva
Õnnetusjuhtumikindlustus
ÕJKT-12.12
03.12.2012

Valurahahüvitist ei maksta:
kui õnnetusjuhtumist tingitud arsti poolt määratud ravi kestab seitse või vähem
päeva järjest; kui vigastus on tingitud uppumisest või külmumisest; kui vigastus ei
ole tingitud õnnetusjuhtumist.
Päevarahahüvitist ei maksta:
kui kindlustatud isik on õnnetusjuhtumi tagajärjel töövõimetu seitse või vähem
päeva järjest; päevade eest, mil kindlustatud isik või mittetöötava alaealise
kindlustatud isiku seaduslik esindaja täidab tööülesandeid; samaaegselt mitme
erineva kindlustusjuhtumi eest; kui töövõimekaotus on tingitud uppumisest või
külmumisest; kui töövõimekaotus ei ole tingitud õnnetusjuhtumist.
Püsiva puude hüvitist ei maksta, kui:
esmane hüvitistaotlus püsiva puude hüvitise saamiseks ei ole esitatud 12 kuu
jooksul pärast õnnetusjuhtumi toimumist; kindlustatud isik sureb antud
õnnetusjuhtumi tagajärjel ühe aasta jooksul arvates õnnetusjuhtumi toimumise
päevast.
Surmahüvitis
Hüvitist ei maksta, kui kindlustatud isik sureb hiljem kui ühe aasta möödudes
õnnetusjuhtumi toimumisest.
Üldised välistused
Kindlustusjuhtumiks käesolevate tingimuste mõistes ei loeta: õnnetusjuhtumit, mis
saabub enne kindlustuskaitse algust, pärast kindlustuskaitse lõppu või ajal, mil
kindlustuskaitse ei kehtinud; putuka, ämbliku (sh puugi) pistet või hammustust ja
sellest tekkinud haigust; kindlustatud isiku hammaste ja hambaproteeside vigastusi,
v.a juhul, kui selles on kindlustusandjaga eelnevalt kokku lepitud ning tehtud vastav
märge kindlustuspoliisile; psüühikahäirete tekkimist, v.a juhul, kui psüühikahäired on
tekkinud õnnetusjuhtumist põhjustatud peaaju traumaatilisest vigastusest; raseduse
katkemist ja sünnitust ning sellest tekkinud tüsistusi; kindlustatud isiku haigust, v.a
juhul, kui haigus on vahetult tingitud õnnetusjuhtumist; haigestumist HIV-i, AIDS-i,
hepatiiti või teetanusse; selgrookumeruste muutuseid, siseorganite või
ajuverejooksu, alakeha- või kubemesonga, v.a juhtudel, kui vigastus on tingitud
kindlustuskaitse ajal toimunud õnnetusjuhtumist; lülisamba lülidevaheliste ketaste
kahjustusi (diski prolaps).
Kindlustushüvitist ei maksta, kui õnnetusjuhtumi põhjustas või selle toimumisele
aitas kaasa: kindlustatud isiku olemine joobeseisundis, kui joobeseisundi ja
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õnnetuse saabumise vahel võib eeldada põhjusliku seose olemasolu. Joobeseisund
on alkoholi, narkootilise või psühhotroopse aine tarvitamisest põhjustatud
terviseseisund, mis avaldub häiritud või muutunud kehalistes või psüühilistes
funktsioonides ja reaktsioonides. Joobena käsitletakse ka joobe tuvastamisest
keeldumist ning joobeseisundi tekitamist õnnetusjuhtumi järgselt; kindlustatud isiku
poolt joobeseisundis liiklusvahendi juhtimine või liiklusvahendi juhtimisõiguse
üleandmine joobeseisundis või juhtimisõiguseta isikule; kindlustatud isiku töötamine
riskiohtlikul ametil, v.a juhul, kui selles on kindlustusandjaga eelnevalt kokku lepitud.
Kindlustustingimuste mõistes on riskiohtlikud ametid: elukutseline sportlane, kiirabi
töötaja, politseinik, päästeameti töötaja, kaitseväelane, inkassaator, allveetööline,
kaevur, stjuuardess ja stjuuard, õhusõiduki piloot, laevameeskonna liige, kaskadöör.
kindlustatud isiku poolt tootjapoolsete ohutusnõuete rikkumine pürotehnika
kasutamisel; mistahes meditsiiniline protseduur (sh operatsioon), v.a juhul, kui
meditsiiniline protseduur on tingitud kindlustuskaitse ajal juhtunud õnnetusjuhtumist;
kindlustatud isiku poolt benji- või langevarjuhüpete sooritamine, mootorita
õhusõiduki, deltaplaani või muu mittejäigatiivalise õhusõiduki kasutamine; rula või
rulluiskudega rambis sõitmine; allveespordi, trikijalgrattaspordi, kitebordingu ja
muude ekstreemspordialade harrastamine; mootorsõidukite võidusõit või
katsetussõit, kus kindlustatud isik osaleb sõidukijuhina või kaassõitjana;
kindlustatud isiku poolt auto- ja motospordi harrastamine; ATV-ga sõitmine
väljaspool teeliiklust; mistahes profispordiga tegelemine, v.a juhul, kui selles on
kindlustusandjaga eelnevalt kokku lepitud ning tehtud vastav märge
kindlustuspoliisile. Profisport käesolevate kindlustustingimuste mõistes on
sporditegevus, mis on suunatud edu saavutamisele üleriigilises ja/või
rahvusvahelises sportlikus konkurentsis ning millega tegelevad elukutselised
sportlased, kes saavad selle eest tasu; kindlustatud isiku või kindlustushüvitise
saamiseks õigustatud isiku poolt kindlustatud isiku elu või tervise teadlikult ohtu
seadmine, enesevigastamine, enesetapp, enesetapukatse, kindlustatud isiku
algatatud kaklus jms; kindlustatud isiku või kindlustushüvitise saamiseks õigustatud
isiku poolt kuriteo toimepanemine; kindlustatud isiku või kindlustushüvitise
saamiseks õigustatud isiku poolt lubatud sõidukiiruse ületamine või mootorsõiduki
juhtimine ilma juhtimisõiguseta; kindlustatud isiku viibimine kaitseväeteenistuse
tegevteenistuses ja mistahes sõjalistest õppustest ning tegevustest osavõtmine;
kindlustatud isiku viibimine kinnipidamisasutuses vahistatuna, arestialusena või
kinnipeetavana; kindlustatud isiku viibimine õhusõidukil ja laeval, mis ei ole ette
nähtud reisijate veoks.
Seesam
Õnnetusjuhtumikindlustus
1/2015
01.04.2015

Kindlustuskaitse ei kehti järgnevate tegevuste korral: alpinism, jää-, kalju-, seina-,
mägironimine, mägimatkamine üle 5000m kõrgusele; sukeldumine üle 40m
sügavusele; kärestikusõit ehk rafting; poks (sh kickboxing, tai-poks jmt), sportlik
vabavõitlus (mma); õhusport (sh langevarju- ja benjihüpped); suusahüpped, kiir- ja
sööstlaskumine, heli-ski, bobikelgusõit; mäesuusatamine ja lumelauasõit selleks
mitte ettenähtud radadel; trikijalgrattasport, parkuur, mäest laskumine ratastega; 9
kitebuggy, lohe- ja lainelauasurf jmt; igasugune mootorrattasport, mootorrattasõit
väljaspool teeliiklust (st metsas, põllul, jm maastikuradadel) ja muud analoogsed
tegevused.
Riskiohtlik amet (erikokkuleppel kindlustatavad tegevused)
Kindlustuskaitse ei kehti töötamisel riskiohtlikel ametitel, välja arvatud juhul, kui
selles on Seesamiga eelnevalt kokku lepitud ning selle kohta on tehtud märge
poliisile. Kindlustuskaitse ei kehti kaitseväeteenistuse tegevteenistuses ega
osavõtmisel sõjalistest õppustest, välja arvatud juhul, kui selles on Seesamiga
eelnevalt kokku lepitud ning tehtud vastav märge poliisile.
Päevaraha hüvitist ei maksta:
juhul, kui kindlustatud isik on ajutiselt töövõimetu vähem kui kaheksa kalendripäeva
järjest; pärast seda, kui kindlustatud isikul lõppeb töövõimetuslehel märgitud
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töövõimetusperiood; juhul, kui töövõimekaotus ei ole tingitud õnnetusjuhtumist
(vt p 1.1-1.2); hetkest, mil Seesam määrab kindlustatud isikule püsiva puude
hüvitise; juhul, kui kindlustatud isikul ei olnud kindlustusjuhtumi toimumise ajal
kehtivat töölepingut või ta ei olnud avalikus teenistuses.
Ravikulude hüvitis
Hüvitamisele ei kuulu: kahju, mis on tekkinud hambale või proteesile
hammustamise tagajärjel. Samuti ei hüvitata kulutusi hambakaariese ja muude
stomatoloogiliste haiguste raviks; kulutused ravimitele, visiiditasud; kahju, mis
kuulub hüvitamisele liikluskindlustuse seaduse, välisriigi sõiduki kohustusliku
vastutuskindlustuse seaduse või muu seaduse alusel.
Surmajuhtumi hüvitis
Surmajuhtumi hüvitist ei maksta, kui kindlustatud isik sureb hiljem kui aasta
möödudes kindlustusjuhtumi toimumise kuupäevast.
Üldised välistused
Hüvitamisele ei kuulu kahju ja kulutused, mis: ei ole põhjustatud
kindlustusjuhtumist; on põhjustatud sellest, et kindlustatu paranemisaeg pikeneb
mõjutatuna haigusest või vigastusest, mis ei ole tingitud kindlustusjuhtumist; on
põhjustatud hammaste ja/või hambaproteeside vigastusest, v.a juhul, kui poliisile on
märgitud kindlustushüvitise liigina ravikulude hüvitis; on põhjustatud hammaste
ja/või hambaproteeside kaotusest, välja kukkumisest ja tõmbamisest, v.a juhul, kui
see on otseses põhjuslikus seoses kindlustusjuhtumiga ja poliisile on märgitud
kindlustushüvitise liigina ravikulude hüvitis; on põhjustatud proteeside purunemisest
(va p 20.3 toodud juhul); on põhjustatud haigustest, nende tagajärjel tekkinud
vigastustest, ravist, meditsiiniliste abinõude tarvitusele võtmisest jmt, välja arvatud
juhul, kui haigus on vahetult tingitud kindlustusjuhtumist; on põhjustatud
bakteriaalsetest infektsioonidest (nt hambakaaries, toidumürgitus, salmonelloos,
düsenteeria jms) ja viirustest, v.a teetanus, marutõbi; on põhjustatud haigestumisest
HI-viirusesse, AIDS-i või hepatiiti; on põhjustatud rasedusest, raseduse
katkemisest, või sünnitusest; on põhjustatud psüühikahäiretest ja nendega seotud
vigastustest; on põhjustatud putuka, puugi või ämblikuliste pistest või
hammustusest (va p 1.2.1 toodud juhtudel); on põhjustatud mürgiste seente,
marjade, taimede tarbimisest tekkinud mürgitusest; on tingitud õnnetusjuhtumist,
mis on toimunud kinnipidamisasutuses.
KAHJU HÜVITAMINE (TÄHTAEG, KELLELE JA KUIDAS MAKSTAKSE HÜVITIS)
BTA nr 6-EE
Õnnetusjuhtumikindlustus
01.02.2011

Kliendi surm
Kindlustushüvitis makstakse välja, kui kliendi surm saabub kindlustuslepingu
kehtivusajal või 1 (ühe) aasta jooksul pärast õnnetusjuhtumit. Kliendi surma korral
maksab BTA kindlustushüvitise isikule, kelle klient: on nimetanud kindlustuslepingus
soodustatud isikuks; on nimetanud soodustatud isikuks kindlustuslepingu
kehtivusajal isiklikult BTA-le edastatud kirjalikus avalduses; on nimetanud
soodustatud isikuks notariaalselt kinnitatud avalduses soodustatud isiku määramise
kohta.
Püsiv puue
Kindlustushüvitis makstakse välja, kui kindlustuslepingu kehtivusajal või 1 (ühe)
aasta jooksul pärast õnnetusjuhtumi toimumist tekib kliendil püsiv puue, mille puhul
ei määrata täiendavat kontrolltähtaega.
Traumad
Kindlustushüvitis makstakse välja tingimusel, et trauma tagajärgede ravimiseks
kulub vähemalt 5 (viis) kalendripäeva, mille kohta on olemas raviarsti
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dokumentaalne kinnitus.
Ravikulud
Kui kliendi ravikulud on kindlustuslepingus kindlustatud, hüvitab BTA
kindlustushüvitisega punktis 4.4.2 märgitud raviteenused. BTA hüvitab kliendile
üksnes need ravikulud, mida klient tasus käesolevas punktis (vt p 4.4.2) nimetatud
teenuste eest Eesti Vabariigi meditsiiniasutuste registrisse kantud Eesti Vabariigi
meditsiiniasutustes, ettevõtetes ja arstipraksistes ning Eesti Vabariigi territooriumil
asuvates apteekides.
Päevaraha
Kindlustushüvitis makstakse välja üksnes juhul, kui klient teenis õnnetusjuhtumi
toimumise hetkel oma sissetulekuid palgatööga.
Haigusraha
Kindlustushüvitist makstakse üksnes juhul, kui klient viibib raviasutuse ööpäevases
statsionaaris vähemalt 5 (viis) päeva järjest.
Matusetoetus
Kindlustushüvitis makstakse välja, kui kliendi surm saabub kindlustuslepingu
kehtivusajal või 1 (ühe) aasta jooksul pärast õnnetusjuhtumit ning matuste
korraldamise enda kanda võtnud füüsiline isik teeb seoses matuseteenuste eest
tasumisega kulutusi.
BTA
Õnnetusjuhtumikindlustuse
lisa nr 6
Kriitiliste haiguste
kindlustamise
tingimused

Kindlustushüvitise saamiseks peab kindlustatu (tema surma korral aga isik, kellel on
õigus kindlustushüvitist saada) esimesel võimalusel viivitamatult teatama BTA-le nii
haiguse esialgse diagnoosi kui ka lõpliku, kinnitatud diagnoosi (surma korral
teatama surmast ja selle põhjusest) ning esitama BTA-le kõik nimetatud asjaolusid
kinnitavad dokumendid. Kui ülalnimetatud asjaoludest teatatakse rohkem kui 30
(kolmkümmend) päeva pärast vastava diagnoosi panekut (kindlustatu surma korral
– pärast surma saabumise päeva), peavad nimetatud isikud tõendama, et varasem
teavitamine ei olnud võimalik. BTA maksab ühekordse kindlustushüvitise välja
pärast
elujäämisperioodi
lõppemist
100%
(saja
protsendi)
ulatuses
kindlustussummast, mis on kindlustuslepingus kriitiliste haiguste kindlustuskaitseks
ette nähtud.

BTA
Üldtingimused
GC-2012
01.12.2011

BTA lepingu täitmise kohustus muutub sissenõutavaks kindlustusjuhtumi toimumise
ja BTA täitmise ulatuse kindlaksmääramiseks vajalike toimingute lõpetamisega. BTA
teostab kahjukäsitluse võimalikult kiiresti ja hüvitab kahju kindlustuslepingus(poliisil) kokkulepitud tingimuste järgi. Kui BTA täitmise ulatuse kindlaksmääramiseks
vajalikke toiminguid ei ole lõpetatud ühe kuu jooksul pärast kindlustusjuhtumist
teatamist, võib kindlustusjuhtumi kindlakstegemise korral nõuda BTA täitmise
kohustuse arvel raha maksmist ulatuses, mida BTA vastavalt asjaoludele peaks
minimaalselt maksma. Tähtaja kulgemine peatub ajaks, mil toimingute lõpetamine
on takistatud kindlustusvõtjast tuleneva asjaolu tõttu. Kui kindlustusjuhtumi
tagajärjel tekkinud kahju suurus või selle põhjus on tõendamata, siis hüvitab BTA
vaid selle osa, mis on tõendatud. Kindlustushüvitise arvestamisel võetakse aluseks
kindlustusjuhtumi tagajärjel kahjustatud, hävinud või kaotsiläinud kindlustatud
eseme kindlustusväärtus vahetult enne kindlustusjuhtumi toimumist. Samuti
arvutatakse maha omavastutus.
Kahju hüvitamise viisideks on rahaline hüvitamine, kindlustatud asja taastamine või
kindlustatud eseme asendamine. Kahjustatud, hävinud või kadunud asja
asendamise või taastamise korral on BTA’l õigus määrata taastamise või
asendamise viis ja isik, kes selle teostab. Kindlustushüvitisest arvestatakse maha
omavastutus ja tasumata kindlustusmaksed (kindlustatud asja hävimisel kuni
kindlustusperioodi lõpuni, muul juhul sissenõutavaks muutunud osas). BTA’l on
eelnimetatud õigus ka juhul, kui kindlustushüvitis makstakse muule isikule kui
kindlustusvõtja. Käibemaksu seaduse alusel kindlustusvõtja või kindlustatud isiku
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sisendkäibemaksuna mahaarvatava käibemaksu osa ei hüvitata. Kui BTA teostab
rahalise hüvitamise, ei ole kindlustusandjal enne hüvitise väljamaksmise kohustust,
kui kindlustushüvitise saamiseks õigustatud isik on kirjalikult teatanud
arvelduskonto numbri ja kontoomaniku nime.
Gjensidige
Õnnetusjuhtumikindlustus
ÕJ010-2016
19.12.2016

Surm
Gjensidige
maksab
kindlustatu
pärijale
või
soodustatud
isikule
surmajuhtumihüvitise, kui kindlustatu sureb õnnetusjuhtumi tagajärjel 1 aasta
jooksul õnnetusjuhtumi toimumisest.
Püsiv puue
Gjensidige maksab kindlustatule püsiva puude hüvitist, kui õnnetusjuhtumi
tagajärjel tekib kindlustatul püsiv puue.
Valuraha
Gjensidige maksab kindlustatule valuraha, kui õnnetusjuhtumi tagajärjel tekib
kindlustatul ajutine tervisekahjustus, mille ravi kestab raviasutuse vastava kinnituse
kohaselt vähemalt 7 päeva. Ravi kestus ei ole oluline, kui tegemist on
röntgenuuringuga kinnitatud murruga.
Päevaraha
Gjensidige maksab kindlustatule päevaraha, kui õnnetusjuhtumi tagajärjel tekib
kindlustatul ajutine töövõimetus, mis kestab üle 7 päeva.
Ravikulu
Gjensidige hüvitab kindlustatule õnnetusjuhtumi tagajärjel tekkinud järgmise
mõistliku ja põhjendatud ravikulu, kui vastav kulu on kantud ühe aasta jooksul
kindlustusjuhtumi toimumisest, ning kui seda ei hüvita Eesti Haigekassa.
Ravikulude täpset loetelu vt punkt 8.1. Ravikulu hüvitatakse Eestis registreeritud
riigi- või munitsipaalraviasutuse, eraraviasutuse või taastusravikeskuse või apteegi
esitatud arvete alusel.
Kriitiline haigus
Gjensidige hüvitab kindlustusjuhtumi korral kindlustatule pärast ellujäämisperioodi
lõppemist ühekordse kindlustushüvitise poliisil märgitud hüvitispiiri ulatuses.

Gjensidige
Üldtingimused
Ü101-2016-1
01.11.2016

Gjensidige hüvitab kahju kindlustuslepingus kokkulepitud tingimuste järgi.
Kindlustushüvitis on rahasumma või mitterahaline hüvitis (asendamine, taastamine),
millega hüvitatakse kindlustuslepingus määratud tingimustel kindlustusjuhtumi
tagajärjel tekkinud varaline kahju. Kahju hüvitamise viisi otsustab Gjensidige. Kui
kindlustusjuhtumi tagajärjel tekkinud kahju suurus või selle põhjus on terviklikult
tõendamata, hüvitatakse vaid see osa, mis on tõendatud. Gjensidigel on õigus oma
kindlustuslepingu täitmise kohustusega tasaarvestada kindlustuslepingu tasumata
kindlustusmaksed kuni kindlustusperioodi lõpuni. Kui Gjensidigel puuduvad andmed
kindlustushüvitise saamiseks õigustatud isiku nime ja arvelduskonto numbri kohta,
siis ei ole Gjensidigel hüvitise väljamaksmise kohustust enne vastavate andmete
saamist.
Gjensidige on kohustatud: tegema kahju hüvitamise või sellest keeldumise otsuse
kohe, kuid mitte hiljem kui 10 tööpäeva jooksul alates kõigi nõutavate dokumentide
saamisest ning kahju suuruse ja tekkimise asjaolude kindlakstegemisest. Juhul kui
kahjujuhtumiga seoses on algatatud tsiviil-, väärteo- või kriminaalmenetlus ning
menetluse käigus tuvastatavatel asjaoludel on tähtsus Gjensidige täitmise
kohustuse kindlaksmääramisel, on Gjensidigel õigus otsuse vastuvõtmist edasi
lükata kuni vastavas menetluses tehtava lahendi kättesaamiseni; teatama
kindlustusvõtjale kirjalikult kahju hüvitamisest keeldumisest või kindlustushüvitise
vähendamisest hiljemalt 5 tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemisest, näidates
ära keeldumise või vähendamise põhjuse ja aluse.
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ERGO
Õnnetusjuhtumikindlustus
KT.0918.13
01.01.2014

Ravikulu
Ravikulu alusel korvatakse kindlustusjuhtumist tingitud mõistlikud ja põhjendatud
ravikulud, mida ei hüvita Eesti Haigekassa. Hüvitatakse ravikulu, mis on kantud kuni
ühe aasta jooksul arvates kindlustusjuhtumi tekkimisest. Ravikulu hüvitatakse Eesti
Vabariigis registreeritud riigi- või munitsipaalraviasutuse, eraraviasutuse või
taastusravikeskuse esitatud arvete alusel.
Päevaraha
Päevaraha makstakse juhul, kui kindlustusjuhtumi tagajärjel on kindlustatul tekkinud
ajutine töövõimetus, mis kestab üle seitsme päeva.
Valuraha
Kui kindlustusjuhtumi tagajärjel tekib kindlustatul ajutine vaimne või füüsiline
tervisekahjustus, mille ravi kestab vähemalt seitse päeva, maksab kindlustusandja
valuraha. Raviaja kestuse nõue ei kehti röntgenuuringuga tõendatud luumurru
korral.
Püsiva puude hüvitis
Kui kindlustusjuhtumi tagajärjel tekib kindlustatul käesolevate tingimuste alusel
määratav püsiv vaimne või füüsiline tervisekahjustus ehk puue, maksab
kindlustusandja püsiva puude hüvitist. Püsiva puude hüvitist ei maksta, kui püsiv
puue ilmneb hiljem kui aasta pärast õnnetusjuhtumit.
Surmahüvitis
Surmahüvitist makstakse juhul, kui kindlustatu on surnud kindlustusjuhtumi
tagajärjel kolme aasta jooksul arvates kindlustusjuhtumi päevast.
Päevaraha, valuraha ja/või püsiva puude hüvitis makstakse kindlustatule, ravikulud
hüvitatakse otse raviasutusele või kindlustatule. Surmahüvitis makstakse
soodustatud isikule. Kindlustusandjal on õigus oma kindlustuslepingu täitmise
kohustusega tasaarvestada kindlustuslepingu järgi tasumata kindlustusmaksed kuni
kindlustusperioodi lõpuni.

ERGO
Üldtingimused
KT .0919.13
07.12.2013

Kindlustusandja käsitleb kahju võimalikult kiiresti ja hüvitab kindlustuslepingus
kokkulepitud tingimuste järgi. Kindlustusandja on kohustatud lõpetama
kahjukäsitluse ja tegema juhtumi suhtes otsuse hiljemalt 10 päeva jooksul pärast
kõigi vajalike tõendite ja dokumentide saamist. Kui kindlustusjuhtumi tagajärjel
tekkinud kahju suurus või põhjus on tõendamata, siis hüvitab kindlustusandja vaid
selle osa, mis on tõendatud. Kui kindlustusandja viivitab kindlustushüvitise
väljamaksmisega, siis on ta kohustatud kindlustushüvitist saama õigustatud isiku
nõudmisel tasuma viivist vastavalt seadusele.
Kahju hüvitamisel on kindlustusandjal õigus kindlustushüvitisest kinni pidada:
kindlustuslepingus määratud omavastutus; kindlustuslepingu järgi tasumata
kindlustusmakse osa kuni kindlustusperioodi lõpuni (kindlustusobjekti hävimise
korral) või sissenõutavaks muutunud kindlustusmakse.
Kahju hüvitamise viisi otsustab kindlustusandja.

If Õnnetusjuhtumi- Valuraha
kindlustus
Valuraha hüvitis makstakse kindlustatule, kui kindlustatu tervisekahjustuse raviks
TPA-20171
(sh kodune ravi) on vaja vähemalt 7 päeva. Raviaja pikkuse nõue ei kehti luumurru
korral.
Päevaraha
Päevaraha makstakse kindlustatule, kui kindlustatu tervisekahjustuse raviks on
väljastatud haigusleht vähemalt 7 päevaks.
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Haigla päevaraha
Haigla päevaraha makstakse kindlustatule, kui ta viibis õnnetusjuhtumi tagajärjel
haiglaravil. Kui kindlustatu on haiglas hiljem kui üks aasta pärast õnnetusjuhtumit,
siis haigla päevaraha ei maksta.
Raviteenus
Hüvitatakse kindlustuslepinguga määratud ulatuses varaline kahju, mis seisneb
kulutustes kindlustusjuhtumist tingitud punktis 46 toodud meditsiiniteenuste eest.
Hüvitis makstakse kindlustatule või tema soovil otse raviteenuse osutajale.
Püsiv puue
Püsiva puude hüvitis makstakse kindlustatule. Hüvitist makstakse, kui kindlustatul
oli õnnetusjuhtumist tingitud püsiv puue ajal, mil õnnetusjuhtumist möödus 1 aasta.
Kui püsiv puue kujuneb hiljem kui ühe aasta jooksul, hüvitist ei maksta.
Surmajuhtum
If maksab surmajuhtumihüvitist, kui eelmises punktis (p 80) nimetatud õnnetusjuhtumi tagajärjel kindlustatu sureb kas kindlustusperioodil või kuni kolme aasta jooksul
arvates õnnetusjuhtumi toimumisest. Surmajuhtumihüvitise suuruseks on
kindlustuslepingus märgitud surmajuhtumi hüvitislimiit (vt ka p 122).
Surmajuhtumihüvitis makstakse soodustatud isikule.
If
Üldtingimused
TG-20131

Kui If maksab hüvitist rahas, peab hüvitise saaja teatama Ifile oma pangakonto
numbri. Kui hüvitamine sõltub kohtu- või kohtueelses menetluses tuvastatavatest
asjaoludest, on Ifil õigus teha hüvitamise või sellest keeldumise otsus pärast
menetluse peatamist või lõpetamist. Kui If viivitab hüvitamisega, maksab If viivist
vastavalt võlaõigusseadusele. Ifil on õigus hüvitisest kinni pidada kindlustusperioodi
eest tasumata maksed, sõltumata sellest, kas makse tähtpäev on saabunud. Ifil on
see õigus ka juhul, kui kui hüvitise saaja ei ole kindlustusvõtja.

PZU
ÕnnetusjuhtumiKindlustus
OJ100/2017
21.03.2017

Surmajuhtumihüvitis
Surmajuhtumi hüvitist makstakse juhul, kui kindlustatud isik sureb kindlustusjuhtumi
tagajärjel või ühe aasta jooksul arvates kindlustusjuhtumi toimumisest.
Töövõime kaotose hüvitis
Kui kindlustusjuhtumi tagajärjel tekib kindlustatud isikul käesolevate tingimuste
alusel määratav püsiv vaimne või füüsiline tervisekahjustus ehk puue, maksab
kindlustusandja töövõime kaotuse hüvitist.
Töövõime kaotuse olemasolu ja suurus määratakse juhul, kui kindlustusjuhtumist
on möödunud üks aasta, võttes aluseks kindlustatud isiku tervisliku seisundi
töövõime hüvitise suuruse määramise ajal. Kui vigastus on püsiv ja kindlustatu
paranemine on ebatõenäoline, võib töövõime kaotuse ulatuse määrata enne ühe
aasta möödumist.
Päevaraha hüvitis
Päevaraha hüvitist makstakse juhul, kui kindlustusjuhtumi tagajärjel on kindlustatul
tekkinud ajutine töövõimetus, mis kestab vähemalt seitse päeva (k.a). Päevaraha
hüvitist makstakse iga töövõimetuslehel viibitud päeva eest sõltumata sellest, kas
ravi on olnud statsionaar-ne või ambulatoorne. Päevaraha makstakse ka siis, kui
kindlustatule on arstliku ekspertiisi otsusega määratud töövõimetus. Päevaraha
makstakse kuni 6 kuu jooksul arvates kindlustusjuhtumi toimumise päevast.
Valuraha hüvitis
Kui kindlustusjuhtumi tagajärjel tekib kindlustatud isikul ajutine tervisekahjustus,
mille ravi kestab vähemalt seitse päeva, maksab kindlustusandja valuraha hüvitist.
Raviaja kestuse nõue ei kehti röntgenuuringuga tõendatud luumurru korral.
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Ravikulude hüvitis
Ravikulu hüvitise alusel korvatakse kindlustusjuhtumi tagajärjel tekkinud mõistlikud
ja põhjendatud ravikulud, mida ei hüvita Eesti Haigekassa. Hüvitatakse ravikulu,
mis on kantud kuni ühe aasta jooksul arvates kindlustusjuhtumi toimumisest.
Ravikulu
hüvitatakse
Eesti
Vabariigis
registree-ritud
riigivõi
munitsipaalraviasutuse, eraraviasutuse või taastusravikeskuse esitatud arvete
alusel.
Päevaraha hüvitis, valuraha hüvitis töövõime kaotuse hüvitis makstakse
kindlustatule, ravikulude hüvitis hüvitatakse otse raviasutusele või kindlustatule
kuludokumentide alusel. Surmajuhtumi hüvitis makstakse soodustatud isikule.
PZU
Üldtingimused
U100/2017
28.03.2017

Kindlustusandja on kohustatud lõpetama kahjukäsitlustoimingud ja tegema
kindlustusjuhtumi suhtes kahju hüvitamise otsuse hiljemalt 10 tööpäeva jooksul
pärast kahjujuhtumi toimumise asjaolude ja kahju suuruse kohta kõigi vajalike
tõendite ja dokumentide saamist. Vajalik tõend on üldtingimuste mõistes ka
kahjujuhtumiga seoses algatatud tsiviil-, kriminaal- või väärteomenetluses tehtav
otsus, kui menetluse käigus tuvastatavatel asjaoludel on oluline tähtsus
kindlustusandja täitmise kohustuse kindlaksmääramisel ja vastavaid asjaolusid ei
ole võimalik tuvastada muude dokumentide ning tõenditega, mille kogumise
võimalus on kindlustusandja pädevuses.
Kindlustusandjal ei ole rahalise kindlustushüvitise maksmise kohustust enne, kui
kindlustushüvitise saamiseks õigustatud isik on teatanud kindlustusandjale
kontonumbri, kuhu hüvitis kanda, kontoomaniku nime ja muud kontoga seonduvad
vajalikud
rekvisiidid.
Kui
kindlustusandja
viivitab
kindlustushüvitise
väljamaksmisega, on ta kohustatud kindlustushüvitist saama õigustatud isiku
nõudmisel tasuma viivist 0,03% väljamaksmata kindlustushüvitisest iga viivitatud
päeva eest.

Salva
Õnnetusjuhtumikindlustus
ÕJKT-12.12
03.12.2012

Valurahahüvitis
Valurahahüvitist makstakse tingimusel, et õnnetusjuhtumist tingitud arsti poolt
määratud ravi on kestnud vähemalt kaheksa päeva ja on raviasutuse poolt
tõendatud.
Päevarahahüvitis
Päevarahahüvitist makstakse iga meditsiiniliselt põhjendatud ajutise töövõimetuse
päeva eest sõltumata sellest, kas ravi on toimunud statsionaarselt või
ambulatoorselt ja tingimusel, et ravi on kestnud vähemalt kaheksa päeva.
Püsiva puude hüvitis
Kindlustuslepingu alusel makstakse püsiva puude hüvitist, kui kindlustatud isikul
kujuneb õnnetusjuhtumi tagajärjel saadud vigastusest peale aktiiv- ja taastusravi
lõppemist püsiv puue. Kindlustusandjal on õigus püsiva puude hüvitise maksmise
või sellest keeldumise otsus teha pärast taastusravi lõppemist, kuid mitte hiljem kui
kahe aasta jooksul õnnetusjuhtumi toimumisest.
Surmajuhtumihüvitis
Surmajuhtumihüvitis on kindlustuslepingus fikseeritud surmajuhtumi hüvitispiir.
Soodustatud isikul või muul hüvitise saamiseks õigustatud isikul tekib õigus
surmajuhtumihüvitisele, kui kindlustatud isik sureb õnnetusjuhtumi tagajärjel ühe
aasta jooksul õnnetusjuhtumi toimumisest arvates.
Hüvitisliigid ja hüvitispiirid märgitakse kindlustuspoliisile.
Pärija(te)le või
soodustatud isiku(te)le hüvitatakse kindlustusjuhtumi puhul kindlustuslepingus
märgitud surmajuhtumihüvitis. Kindlustusjuhtumi korral makstakse kindlustushüvitis
välja 30 päeva jooksul pärast kõigi nõutavate tõendite, dokumentide ja
kahjuavalduse esitamist või nimetatud tähtaja möödumisel edastatakse
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kindlustushüvitise vähendamise või hüvitamisest keeldumise otsus. Kui
kindlustusandja hüvitamise kohustus sõltub tsiviil-, kriminaal-, haldus- või
väärteomenetluses tuvastatavatest asjaoludest, pikeneb punktis 13.3 sätestatud
tähtaeg nimetatud menetluse aja võrra. Kui hüvitise maksmise kohustus on kindlaks
tehtud, võib kindlustusandja maksta kindlustatud isikule või soodustatud isikule
nende taotlusel avanssi. Kui ravi näidustatus ja pikkus ei vasta õnnetusjuhtumist
tulenevale diagnoosile, maksab kindlustusandja hüvitist vaid põhjendatud raviaja
eest.
Salva
Üldtingimused
KÜ-13
05.07.2013

Kui kindlustusandja viivitab oma kohustuste täitmisega, on kindlustusandja
kohustatud maksma kindlustushüvitise saamiseks õigustatud isiku nõudmisel viivist
VÕS § 113 sätestatud korras iga viivitatud päeva eest.

Seesam
Õnnetusjuhtumikindlustus
1/2015
01.04.2015

Päevaraha hüvitis
Kui kindlustusjuhtumi tagajärjel tekib kindlustatud isikul ajutine töövõimetus, mille
ravi kestab vähemalt 8 kalendripäeva järjest, maksab Seesam päevaraha hüvitist.
Valuraha hüvitis
Kui kindlustusjuhtumi tagajärjel tekib kindlustatud isikul ajutine tervisekahjustus, mis
vastab „Valuraha hüvitise tabelis” kirjeldatule ning mille ravi kestab vähemalt
kaheksa kalendripäeva järjest, maksab Seesam valuraha hüvitist.
Ravikulude hüvitis
Kui kindlustatud isik vajab kindlustusjuhtumi tagajärjel vigastusest paranemiseks
tervishoiuteenuseid, mida Eesti Haigekassa ei hüvita, maksab Seesam ravikulude
hüvitist. Hüvitamisele kuuluvad ravikulud vt punkt 17.3.
Püsiva puude hüvitis
Kindlustatud isikul on õigus püsiva puude hüvitisele, kui tal tekib kindlustusjuhtumi
tagajärjel püsiv puue.
Surmajuhtumihüvitis
Kui kindlustatud isik sureb kindlustusperioodil toimunud õnnetusjuhtumi tagajärjel,
on poliisil märgitud soodustatud isikul või pärijatel õigus surmajuhtumi hüvitisele.
Surmajuhtumi hüvitist ei maksta, kui kindlustatud isik sureb hiljem kui aasta
möödudes kindlustusjuhtumi toimumise kuupäevast.

Seesam
Üldtingimused
1/2018
01.01.2018

Kahju hüvitamine toimub kindlustusliigi tingimustes sätestatud korras ja ulatuses.
Juhul, kui kahju hüvitamist puudutav küsimus on kindlustusliigi tingimustes
reguleerimata, kohaldatakse reguleerimata küsimuses käesolevates tingimustes
sätestatud kahju hüvitamise üldisi põhimõtteid.
Kindlustushüvitise maksmisel on Seesamil õigus kahjusummast ja hüvitatavatest
kuludest kinni pidada: poliisil või kindlustusliigi tingimustes nimetatud omavastutus
ning kokkulepitud kindlustusperioodi lõpuni sissenõutavaks muutunud tasumata
kindlustusmaksed. Kindlustusmakse võib kinni pidada sõltumata sellest, kas
kindlustusmakse tasumise tähtpäev on saabunud. Seesamil on eelnimetatud õigus
ka juhul, kui kindlustushüvitis makstakse muule isikule kui kindlustusvõtjale.
Kindlustushüvitise arvestamisel kohaldatakse omavastutust viimasena pärast muid
võimalikke kindlustushüvitise vähendamisi.
Seesam on kohustatud kahjukäsitluse lõpetama hiljemalt ühe kuu jooksul pärast
kõigi selleks vajalike andmete ja dokumentide saamist, arvestades järgmistes
punktides nimetatud erandeid. Kui kindlustusjuhtumiga seoses on algatatud
tsiviilkohtu-, kriminaal- või väärteomenetlus, mille käigus tuvastatavatel asjaoludel
on oluline tähtsus Seesami täitmiskohustuse olemasolu või ulatuse seisukohalt,
peab Seesam kahjukäsitluse lõpetama hiljemalt ühe kuu jooksul pärast vastava
menetluse peatamise või lõpetamise otsusest või jõustunud kohtuotsusest
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teadasaamist või muu vastavat õigust omava ametiisiku või organi otsusest
teadasaamist. Kui kindlustusliigi tingimustes on kahjukäsitluse lõpetamiseks ette
nähtud muu tähtaeg, siis rakendatakse seda tähtaega. Kui Seesam ei ole
kahjukäsitlust lõpetanud eeltoodud punktides ette nähtud aja jooksul, kuid
kindlustusjuhtumi toimumine on tõendatud, võib kindlustusvõtja nõuda, et Seesam
maksaks raha ulatuses, mis vastab selleks ajaks kindlaks tehtud
täitmiskohustusele. Kui kahjukäsitluse lõpetamine on takistatud kindlustusvõtjast
tuleneva asjaolu tõttu, siis selleks ajaks kahjukäsitluse lõpetamise tähtaja
kulgemine peatub.
Juhul, kui Seesamil on tekkinud täitmiskohustus, ei ole tal kindlustushüvitise
maksmise kohustust enne, kui kindlustushüvitise saamiseks õigustatud isik (st
kindlustusvõtja või poliisile märgitud soodustatud isik) on teatanud Seesamile
kindlustushüvitise saaja nime ja arvelduskonto numbri.

BTA nr 6-EE
Õnnetusjuhtumikindlustus
01.02.2011

ALUSED, MILLE KORRAL VABANEB KINDLUSTUSANDJA TÄITMISE
KOHUSTUSEST
Kui klient ei täida mõnda käesolevate kindlustustingimuste 9. peatükis nimetatud
tingimust kuritahtlikult või jämeda hoolimatuse tõttu, on BTA-l õigus
kindlustushüvitist mitte välja maksta.

BTA
Üldtingimused nr
GC-2012
01.12.2011

Kui kindlustusvõtja on rikkunud kindlustuslepingust tulenevat kohustust (muuhulgas
ohutusnõudeid, tõendite esitamise kohustust jne), on BTA’l õigus kindlustushüvitise
maksmisest keelduda või kindlustushüvitist vähendada, kui rikkumine omas mõju
kahju tekkimisele või kahju suurusele või BTA täitmise kohustuse ulatuse
kindlakstegemisele.

Gjensidige
Üldtingimused
Ü101-2016-1
01.11.2016

Gjensidige vabaneb osaliselt või täielikult kindlustuslepingu täitmise kohustusest,
kui: kahju ei ole tekkinud kindlustusjuhtumi tagajärjel; kindlustusjuhtum ei ole
toimunud kindlustuskohas, kindlustusperioodi jooksul või kui kahju on tekkinud
esemele, millel pole muul põhjusel kindlustuskaitset (sh kindlustussummat või
hüvitispiiri ületav osa kahjust); kindlustusvõtja või temaga võrdsustatud isik ei ole
täitnud vähemalt ühte kindlustuslepingus nimetatud kohustust ja kohustuse
täitmatajätmise ning kindlustusjuhtumi ja/või selle tagajärjel tekkinud kahju suuruse
vahel esineb põhjuslik seos; kindlustusvõtja ei ole tasunud kindlustusmakset
kokkulepitud tähtpäevaks (järgmakse korral Gjensidige määratud täiendavaks
tähtpäevaks) ja kindlustusjuhtum toimub pärast kindlustusmakse tasumise
tähtpäeva möödumist; kindlustusjuhtum on toimunud kindlustusvõtja, temaga
võrdsustatud isiku või soodustatud isiku raske hooletuse või tahtluse tõttu;
kindlustusjuhtum on põhjustatud kindlustusvõtja või temaga võrdsustatud isiku
tegevusest alkoholi-, narkootilises, toksilises või muus joobeseisundis; kahju on
tekkinud vääramatu jõu tagajärjel; kahju on tekkinud tuumaenergiast, keemilisest
või bioloogilisest relvast, elektromagnetilise välja tõttu või mistahes aine
radioaktiivsusest, kiirguslikkusest, toksilisusest või plahvatusohtlikkusest; kahju on
tekkinud sõjast või sõjasarnasest olukorrast, terrorismist (sh selle vältimiseks
rakendatud piirangutest või abinõudest), rahvarahutustest või ülestõusust; kahju on
tekkinud epideemiast, looduskatastroofist (sh maavärin, maalihe, pinnase
vajumine), keskkonnareostusest (sh selle likvideerimisest) või episootiast; kahju on
tekkinud konfiskeerimisest või sundvõõrandamisest; kahju on tekkinud streigist või
tööseisakust; kahju on tekkinud arheoloogiliste väljakaevamiste tagajärjel või on
sellega seotud; kahju tuleneb avalik-õiguslikust sanktsioonist (rahaline karistus,
rahatrahv, sunniraha, vangistus, arest vms); kahju tuleneb tasu avalikust
lubamisest, asja ettenäitamisest, aluseta tehtud kulutusest, käsundita asjaajamisest
või ühe ja sama kindlustuslepinguga kindlustatud isikute ja nendega võrdsustatud
isikute omavahelistes suhetes tekkinud nõuetest; kahju tuleneb kindlustatud isiku
lepingulisest vastutusest (sh viivis, leppetrahv) või lepingus sätestatud kõrgendatud
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vastutusest (nt loobumine vastuväidete esitamisest, lihtsustatud tõendamine,
aegumistähtaja pikendamine, kahju ulatuse määramine); kahjuks on mittevaraline
kahju; kahjuks on hooldustöödele või –remondile tehtud kulu, mis ei ole tingitud
kindlustusjuhtumi toimumisest; kahju on tekkinud sündmusest või asjaolust, millest
kindlustusvõtja või kindlustatud isik oli või oleks pidanud teadlik olema enne
kindlustuslepingu sõlmimist; kahju on tekkinud väljapressimise tagajärjel;
kindlustusvõtja või temaga võrdsustatud isik on eksitanud või püüdnud eksitada
kindlustusandjat kahju toimumise asjaolude ja/või kahju suuruse osas või püüdnud
kindlustusandjat muul viisil petta kindlustuslepingu või selle täitmise asjaolude
suhtes. Kindlustuslepingu täitmise kohustusest vabanemise ulatuse otsustab
Gjensidige.
ERGO
Õnnetusjuhtumikindlustus
KT.0918.13
01.01.2014

Kindlustusandja vabaneb osaliselt või täielikult kindlustuslepingu täitmise
kohustusest, kui: kindlustusvõtja, kindlustatu või soodustatud isik ei ole täitnud
vähemalt ühte punktis 9 esitatud nõuetest; kindlustusvõtja ei ole tasunud
kindlustusmakset kokkulepitud
tähtpäevaks (järgmakse
korral
hiljemalt
kindlustusandja poolt täiendavalt määratud tähtpäevaks) ja kui kindlustusjuhtum
leiab aset pärast kindlustusmakse tasumise kokkulepitud tähtpäeva möödumist;
kindlustusvõtja, kindlustatu või soodustatud isik on tahtlikult või raske hooletuse
(lepingulise kohustuse täitmisel vajaliku hoole olulisel määral järgimata jätmine)
tõttu rikkunud vähemalt ühte kindlustuslepingu tingimust, millel on mõju
kindlustusjuhtumi tekkimisele või kahju suurusele; kindlustusvõtja, kindlustatu või
soodustatud isik on eksitanud või on püüdnud eksitada kindlustusandjat kahju
tekkimise asjaolude ja/või suuruse osas või on püüdnud kindlustusandjat muul viisil
petta kindlustuslepingu või selle täitmise asjaolude suhtes; kindlustusjuhtum on
tekkinud kindlustusvõtja või kindlustatu raske ettevaatamatuse või tahtluse tõttu.
Raske ettevaatamatuse all mõistetakse olukorda, mil isik näeb ette oma käitumise
tagajärgi, kuid loodab kergemeelselt, et tagajärjed jäävad tulemata;
kindlustusjuhtum on põhjuslikus seoses kindlustatu poolt alkohoolsete, narkootiliste,
toksiliste, psühhotroopsete või muude joovastavate ainete tarbimisega;
kindlustusjuhtum on tekkinud seoses kindlustatu poolt kuriteo sooritamisega või
selle sooritamise katsega. Kindlustuslepingu täitmise kohustusest vabanemise
ulatuse otsustab kindlustusandja.

If Õnnetusjuhtumi- Kui kindlustatu või kindlustusvõtja on kindlustuslepingut (sh ohutusnõudeid)
kindlustus
rikkunud, on Ifil õigus vähendada hüvitist või keelduda hüvitise maksmisest,
TPA-20171
kui seaduse või kindlustuslepingu tingimustega ei ole ette nähtud teisiti.
If
Üldtingimused
TG-2013

Ifil on õigus hüvitamisest keelduda või hüvitist vähendada, kui kindlustusvõtja rikkus
kindlustuslepingut ja rikkumine mõjutas kahju tekkimist või suurust või kahjujuhtumi
asjaolude kindlakstegemist.

PZU
Õnnetusjuhtumikindlustus
OJ100/2017
21.03.2017

Kindlustusandja vabaneb osaliselt või täielikult kindlustus-lepingu täitmise
kohustusest, kui:
kindlustusvõtja või temaga võrdsustatud isik ole täitnud vähemalt ühte oma
lepingujärgsetest kohustustest ja lepingu rikkumisel on mõju kindlustusandja
lepingu täitmise kohustusele või selle ulatusele; kindlustusvõtja ei ole tasunud
kindlustusmakset kokkulepitud
tähtpäevaks (järgmakse korral hiljemalt
kindlustusandja poolt täiendavalt määratud tähtpäevaks) ja kui kindlustusjuhtum
leiab aset pärast kindlustusmakse tasumise kokkulepitud tähtpäeva möödumist;
kindlustusvõtja, kindlustatu või soodustatud isik on eksitanud või on püüdnud
eksitada kindlustusandjat kahju tekkimise asjaolude ja/või suuruse osas või on
püüdnud kindlustusandjat muul viisil petta kindlustuslepingu või selle täitmise
asjaolude suhtes; kindlustatu on põhjustanud kindlustusjuhtumi tahtlikult või raskest
hooletusest; kindlustusjuhtum on tekkinud seoses kindlustatu poolt kuriteo
sooritamisega või selle sooritamise katsega. Kindlustuslepingu täitmise kohustusest
vabanemise ulatuse otsustamisel lähtub kindlustusandja lepingu rikkumise mõjust
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kindlustusjuhtumi toimimisele ja kindlustusandja lepingu täitmise kohustusele.
Salva
Õnnetusjuhtumikindlustus
ÕJKT-12.12
03.12.2012

Kindlustusandjal on õigus vähendada kindlustushüvitist või keelduda hüvitise
maksmisest, kui: õnnetusjuhtumi saabumist soodustab enne õnnetusjuhtumit
alanud haigus (näiteks radikuliit, epilepsia, suhkruhaigus, infarkt, insult) või enne
õnnetusjuhtumit tekkinud vigastus; kannatada saab kehaosa või meeleorgan, mille
funktsioon oli juba enne õnnetusjuhtumit kahjustunud või on tegemist sama
kehaosa korduva vigastusega; paranemisaeg pikeneb mõjutatuna haigusest või
vigastusest, mis ei ole tingitud õnnetusjuhtumist.

Salva
Üldtingimused
KÜ-13
05.07.2013

Kindlustusandja vabaneb osaliselt või täielikult kindlustuslepingu täitmise
kohustusest, kui: kindlustusvõtja või temaga võrdustatud isik on rikkunud vähemalt
ühte kindlustuslepingus märgitud kohustust ning sellise kohustuse nõuetekohase
täitmata jätmise ja kahjujuhtumi toimumise ja/või selle tagajärjel tekkinud kahju
suuruse vahel on põhjuslik seos või rikkumine mõjutab kahju suuruse
kindlaksmääramist; kindlustusjuhtumi põhjustas tuumarelv, sõda või sõjalise
operatsiooni sarnane olukord, ülestõus, mäss, rahvarahutus, streik, töökatkestus,
terrorism, tuumaenergia või radioaktiivsus, vara sundvõõrandamine; kindlustusvõtja,
soodustatud isik või isik, kelle eest kindlustusvõtja vastutab, põhjustas
kindlustusjuhtumi saabumise tahtlikult või raske hooletuse tõttu, samuti juhul kui
eelpool nimetatud isik on põhjustanud kahju mistahes vaimutegevuse häire
tagajärjel, kus isikul puudus võimalus oma tegudest aru saada ja neid juhtida (nt
olukord, kus kindlustusvõtja süütab vaimutegevuse häire tagajärjel aktiivse
tegevusega enda eluruumi); kindlustusjuhtumi saabumine oli seotud
kindlustusvõtja, soodustatud isiku või isiku, kelle eest kindlustusvõtja vastutab, poolt
kuriteo tunnustega teo toimepanemise või selle varjamisega; kindlustusvõtja,
soodustatud isik või isik, kelle eest kindlustusvõtja vastutab, esitas
kindlustusandjale kahjukäsitluse käigus ebaõigeid või mittetäielikke andmeid; kahju
on hüvitanud muu isik. Kindlustusandja ei hüvita käibemaksuseaduse alusel
kliendile tagastamisele kuuluvaid makse, näiteks käibemaksu. Kui kindlustuslepingu
rikkumine saab kindlustusandjale teatavaks pärast kindlustushüvitise maksmist, on
kindlustusandjal õigus makstud kindlustushüvitis osaliselt või täielikult tagasi nõuda,
vastavalt sellele, kas kindlustusandja oleks kindlustuslepingu rikkumisest teades
kindlustushüvitise maksmisest keeldunud või kindlustushüvitist vähendanud.

Seesam
Õnnetusjuhtumikindlustus
1/2015
01.04.2015

Seesamil on õigus vähendada kindlustushüvitist või keelduda hüvitise maksmisest,
kui: kindlustusjuhtumi saabumist on mõjutanud kindlustatud isiku haigus (sh infarkt,
insult, suhkruhaigus, epilepsia, radikuliit), varasemalt määratud puue; tegu on sama
kehaosa korduva vigastusega. Seesam loeb sama kehaosa korduvaks vigastuseks
vigastust, mis on esinenud kindlustatud isikul kindlustusjuhtumile vahetult eelnenud
24 kuu jooksul; kindlustusjuhtumi saabumist on mõjutanud raviarsti poolt määratud
ravirežiimi rikkumine; kindlustusjuhtumi saabumist on mõjutanud krooniliselt esinev
kehavigastus (näiteks kahjustunud põlveliigesed hakkavad pärast pingutust
valutama, õlg läheb korduvalt liigesest välja); kindlustusjuhtumi saabumist on
mõjutanud tööohutusnõuete rikkumine; kindlustusjuhtumi saabumist on mõjutanud
kindlustatud isiku poolne tahtlik tegevus või enese elu ja tervise teadlik ohtu
seadmine. (nt kindlustatud isiku poolt algatatud kaklus, joobeseisundis
liiklusvahendi juhtimine, liiklusvahendi juhtimine ilma vastava juhtimisõiguseta jmt);
kindlustusjuhtumi saabumist on mõjutanud kindlustatud isiku poolt alkohoolsete,
narkootiliste ja psühhotroopsete jmt ainete, samuti mürgiste seente, taimede ja
marjade tarbimine; kindlustusjuhtum on tingitud ületreeningust ja –koormusest.

Seesam
Üldtingimused
1/2018
01.01.2018

Seesamil on õigus kindlustushüvitist vähendada või selle väljamaksmisest
keelduda, kui: kindlustusvõtja või soodustatud isik põhjustas kindlustusjuhtumi
raske hooletuse tõttu või tahtlikult; kindlustusvõtja on rikkunud kohustust täita
ohutusnõudeid ja mitte suurendada kindlustusriski ning see rikkumine on mõjutanud
kindlustusjuhtumi toimumist ja Seesami täitmise kohustust; kindlustusvõtja on
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rikkunud süüliselt muud kohustust, kui eelmises punktis märgitud ning see
rikkumine on mõjutanud kahju tekkimist ja selle suurust;
kindlustusvõtja ei ole täitnud kohustust teatada Seesamile kindlustusriski
suurenemisest. Seesam vabaneb oma täitmiskohustusest, kui kindlustusjuhtum
toimub pärast ühe kuu möödumist ajast, mil Seesam oleks pidanud teate kätte
saama, välja arvatud juhul, kui Seesam teadis ajal, mil ta oleks pidanud teate kätte
saama, kindlustusriski võimalikkuse suurenemisest või pidi seda teadma;
kindlustusvõtja rikkus tahtlikult kindlustuslepingus nimetatud kohustust, mis tuli täita
pärast kindlustusjuhtumi saabumist; kindlustusvõtja rikkus raske hooletuse tõttu
kohustust, mida tuli Seesami suhtes täita pärast kindlustusjuhtumi toimumist ning
rikkumisel oli mõju kindlustusjuhtumi kindlakstegemisele või Seesami
täitmisekohustusele; kindlustusvõtja on tahtlikult või raskest hooletusest jätnud
andmata Seesamile andmed ja dokumendid, mis võimaldavad Seesamil
tagasinõuet esitada (punkt 24.3); esineb muu kindlustusliigi tingimustes ette nähtud
alus kindlustushüvitise vähendamiseks või väljamaksmisest keeldumiseks.
Seesamil on õigus kindlustushüvitise väljamaksmisest keelduda, kui kindlustusvõtja
osutub rahvusvahelise sanktsiooni subjektiks rahvusvahelise sanktsiooni seaduse §
5 p 2 mõttes (punkt 26.10). Seesam arvestab kindlustushüvitise väljamaksmisest
keeldumisel või selle vähendamisel rikkumise raskust ning selle mõju kahju
tekkimisele.
Seesam ei hüvita: kahju, mille põhjuseks on sõda, kodusõda, ülestõus, mäss,
rahvarahutus, revolutsioon, terrorism, poliitiline relvakokkupõrge, invasioon, vara
natsionaliseerimine või konfiskeerimine või muu nendega võrreldav sündmus;
kahju,
mille
põhjuseks
on
tuumareaktsioon,
tuumakiirgus/radiatsioon,
tuumamaterjali kasutamine, tuumakütuse kasutamisest tekkinud jäätmed,
tuumalõhkekehad või mistahes muu tuumarelv, radioaktiivne saaste; kahju, mille
põhjuseks on elektrooniliste andmete kustutamise, hävimise, kahjustumise või
esialgse struktuuri vigastumise tõttu tekkinud mistahes muutus andmetes, tarkvaras
või arvutiprogrammides; andmetele, tarkvarale või arvutiprogrammidele süsteemi
funktsionaalsuse puudulikkusest, puudulikust kättesaadavusest või kasutuse
ulatusest või juurdepääsust tekkinud kahju; mistahes tegelikku või väidetavat kahju
või tekkivat vastutust, mis on põhjustatud otseselt või kaudselt asbestist;
käesolevas punktis toodud põhjustest tingitud töökatkestuse kahju.
VAIDLUSTE LAHENDAMINE JA PRETENSIOONIDE ESITAMINE
BTA nr 6-EE
Õnnetusjuhtumikindlustus
01.02.2011

Kõik lepinguosaliste vahel tekkivad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui
lepinguosalised
ei
jõua
omavahel
kokkuleppele,
lahendatakse
kõik
kindlustuslepingu rikkumise, lõpetamise või kehtetusega seotud vaidlused,
lahkarvamused ja nõuded lõplikult kohtus Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides
sätestatud korras, kui BTA ja kindlustusvõtja ei ole kindlustuslepingus
kooskõlastanud muud vaidluste lahendamise korda. Kliendil on õigus pöörduda
oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse, kui sellise vaidluse lahendamise kord
on viimase tööreglemendis ette nähtud. Kõik käesolevate tingimustega
reguleerimata küsimused lahendatakse Eesti Vabariigis kehtivate normatiivaktide
alusel.

Gjensidige
Üldtingimused
Ü101-2016-1
01.11.2016

Kõik teated esitatakse teisele lepingupoolele kirjalikku taasesitamist võimaldavas
vormis. Kindlustuslepingust tulenevad vaidlused püütakse lahendada poolte
kokkuleppel. Vajadusel kasutavad pooled kindlustusandja hüvitise maksmise
kohustuse või hüvitise suuruse määramiseks ekspertide abi, kusjuures
kindlustusandja ja kindlustusvõtja nimetavad võrdsel arvul eksperte. Kui vaidluse
lahendamine poolte kokkuleppel ebaõnnestub, on kindlustuslepingust tulenevat
vaidlust võimalik lahendada lepitusmenetlusega kindlustuslepitusorganis, lisainfo
Eesti Kindlustusseltside Liidu koduleheküljel www.eksl.ee. Kindlustuslepingust
tulenevad vaidlused, mille suhtes ei jõuta kokkuleppele, lahendatakse kohtus.
Kindlustusvõtjal on õigus esitada kaebus kindlustusandja tegevuse kohta
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kindlustusjärelvalvet teostavale Finantsinspektsioonile (Sakala 4, 15030 Tallinn,
www.fi.ee).
ERGO
Üldtingimused
KT .0919.13
07.12.2013

Kindlustusvõtjal on õigus pöörduda kindlustusandjaga tekkinud vaidluse
lahendamiseks
kindlustuse
lepitusorgani
poole,
mis
tegutseb
Eesti
Kindlustusseltside Liidu juures. Enne lepitusmenetlust tuleb vaidlusküsimuses
esitada nõue kindlustusandjale ja tagada kindlustusandjale võimalus nõudele
vastata. Kui klient ei ole kindlustusandja vastusega rahul, on tal võimalik pöörduda
kindlustuse lepitusorgani poole. Lisateave on Eesti Kindlustusseltside Liidu
kodulehel www.eksl.ee. Kindlustuslepingutest tulenevad vaidlused, sh vaidlused,
mille suhtes ei ole saavutatud kokkulepet kindlustuse lepitusorganis, lahendatakse
Harju Maakohtus. Kindlustuslepingule kohaldatakse Eesti õigust. Kindlustusvõtjal
on õigus esitada kaebus kindlustusandja tegevuse kohta Finantsinspektsiooni
(Sakala 4, 15030 Tallinn).

If
Üldtingimused
TG-20131

If soovib kindlustusvaidlused lahendada eelkõige läbirääkimiste teel. Kui
kokkuleppele ei jõuta, lahendatakse vaidlus kohtus või kindlustuslepitaja juures.
Kindlustuslepitaja poole saab pöörduda Eesti Kindlustusseltside Liidu (www.eksl.ee)
kaudu. If peab osalema lepitusmenetluses. Lepitusmenetlus on tasuta. Enne
kindlustuslepitaja poole pöördumist tuleb esitada nõue Ifile.

PZU
Üldtingimused
U100/2017
28.03.2017

Kindlustuslepingutest tulenevaid erimeelsusi ja vaidlusi püütakse lahendada
läbirääkimiste teel. Kui pooled ei jõua kokkuleppele, lahendatakse vaidlus vastavalt
Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele. Kindlustusvõtjal on õigus pöörduda
kindlustusandjaga tekkinud vaidluse lahendamiseks Eesti Kindlustusseltside Liidu
juures tegutseva kindlustuse lepitusorgani poole. Enne lepitusmenetlust peab
kindlustusvõtja esitama pretensiooni kindlustusandjale ja andma võimaluse sellele
vastata. Lisateave lepitusmenetluse kohta on kättesaadav Eesti Kindlustusseltside
Liidu kodulehelt www.eksl.ee. Vaidluse lahendamiseks on kindlustusvõtjal õigus
pöörduda Harju Maakohtusse õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras.

Salva
Õnnetusjuhtumikindlustus
ÕJKT-12.12
03.12.2012

Kõik kindlustuslepingust tulenevad vaidlused lahendatakse käesolevate tingimuste
ning Eesti Vabariigi õigusaktide alusel. Juhul, kui käesolevad tingimused on tõlgitud
muusse keelde, juhindutakse vaidluste korral nende tõlgendamisel tingimuste
eestikeelsest tekstis. Kindlustusvaidluste kohtuväliseks lahendamiseks on õigus
pöörduda Eesti Kindlustusseltside Liidu juures tegutseva kindlustusvaidluste
lepitusorgani poole. Juhul, kui poolte vaidlust ei lahendata kokkuleppel,
lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus. Finantsinspektsioon teostab järelevalvet
kindlustusandja tegevuse õigusaktidega vastavuse üle. Finantsinspektsioon ei
lahenda kindlustusandja ja kindlustusvõtja/kindlustatud isiku vahelist lepingulist
vaidlust.

Seesam
Üldtingimused
1/2018
01.01.2018

Isikud, kellel on tulenevalt kindlustuslepingust või ettevalmistuste tegemisest
kindlustuslepingulisse suhtesse astumiseks tekkinud Seesamiga vaidlus, on õigus
pöörduda vaidluse lahendamiseks Harju Maakohtusse või Eesti Kindlustusseltside
Liidu juures tegutseva kindlustuse lepitusorgani poole. Enne kindlustuse
lepitusorgani poole pöördumist tuleb vaidlusküsimuses esitada nõue Seesamile ja
anda Seesamile võimalus nõudele vastata. Lisateave on Eesti Kindlustusseltside
Liidu kodulehel www.eksl.ee. Kindlustusvõtjal on õigus esitada kaebus Seesami
tegevuse kohta Finantsinspektsiooni (Sakala 4, 15030 Tallinn).
LISAKLAUSLID, LISARISKID

BTA nr 6-EE
Õnnetusjuhtumikindlustus

Saate määrata enda õnnetuskindlustuse puhul riskid, mida soovite kindlustada ja
soovitava hüvitusvahemiku.
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01.02.2011

Sportimise kindlustuskaitse: kindlustusleping kehtib ka ajal, mil klient tegeleb
kõrgendatud riskiastmega spordialadega, kui kindlustuslepingus on sätestatud, et
kindlustuslepinguga antav kindlustuskaitse kehtib konkreetse kõrgendatud
riskiastmega spordialaga tegelemise ajal (vt p 5.3).
Tingimuste nr 6-EE lisa nr 1 «Õnnetusjuhtumikindlustuse valuraha
väljamaksemäärade
tabel
Nr.1»;
Tingimuste
nr
6-EE
lisa
nr
2
«Õnnetusjuhtumikindlustuse valuraha väljamaksemäärade tabel Nr.1a»; Tingimuste
nr 6-EE lisa nr 3 «Õnnetusjuhtumikindlustuse valuraha väljamaksemäärade tabel
Nr.2»;Tingimuste nr 6-EE lisa nr 4 «Õnnetusjuhtumikindlustuse püsiva puude
hüvitise tabel»;Tingimuste nr 6-EE lisa nr 5 «Õnnetusjuhtumi tagajärjed, seoses
millega makstakse kindlustatule välja ravikulud, päevaraha ja haigusraha»;
Tingimuste nr 6-EE lisa nr 6 «Kriitiliste haiguste kindlustamise tingimused».

BTA
Lisa õnnetusjuhtumikindlustuse tingimustele, mis tagab kriitiliste haiguste korral
Õnnetusjuhtumi- lisakindlustuskaitse.
kindlustuse
lisa nr 6
Kriitiliste haiguste
kindlustamise
tingimused
Gjensidige
ÕJ010-2016
19.12.2016

Kindlustuskaitse ei kehti, kui poliisile ei ole vastavat kindlustuskaitset märgitud.
Kindlustuskaitse ajaline ulatus: ööpäevaringne; tööaja; vabaaja; spordivõistluste
kaitse.
Sportimise kindlustuskaitse: aktiivne eluviis; ohtlik harrastus; võistlussport; laste
sport; ekstreemsport.
Õnnetusjuhtumikindlustuse tingimused ÕJ010-2016 Lisa 1 Valuraha ja püsiva
puude hüvitiste tabel.

ERGO
Õnnetusjuhtumikindlustus
KT.0918.13
01.01.2014

Saad valida õnnetusjuhtumikindlustuse hüvitiste kombinatsioone.
Sportimisel kehtib kindlustuskaitse ilma erikokkuleppeta. Võistlusspordis ja selle
treeningul kehtib kindlustuskaitse ainult juhul, kui selles on kindlustuslepingus kokku
lepitud. Suure riskiga ametikohal töötamisel kehtib kindlustuskaitse ainult juhul, kui
selles on kindlustuslepingus kokku lepitud.
Õnnetusjuhtumikindlustuse valuraha ja püsiva puude hüvitiste tabel KT.0920.13;
Õnnetusjuhtumikindlustuse kindlustusjuhtumite ja välistuste selgitused

If Õnnetusjuhtumi- Standard kaitse: surmajuhtumi ja püsiva puude hüvitis.
kindlustus
Juurde valitav kaitse: päevaraha, haigla päevaraha, valuraha, raviteenus.
TPA-20171
Päevaraha kindlustuskaitse kehtib tingimusel, et kindlustatu töötab töölepingu
alusel või on avalikus teenistuses. Kui kindlustatu tööleping lõpeb, lõpetatakse või
kindlustatu ei ole enam avalikus teenistuses, tuleb sellest Ifile viivitamatult teatada,
misjärel lepitakse kokku, kuidas kindlustuslepingut muuta.
Kindlustatu on kohustatud oma ameti, tegevusala, hobi või spordialade harrastamise muudatusest viivitamatult Ifile teatama.
Järgnevate aladega tegelemisel kindlustuskaitse ei kehti:
mäesuusatamise, lumelauasõidu või teiste suure riskiga talispordialade harrastamine väljaspool talispordikeskuse märgistatud radasid; sukeldumisel avamerel või
sügavamale kui 30 m. Avamereks loetakse piirkonda, kus kallas on kaugemal kui 5
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kilomeetrit.
Kindlustuskaitse ei kehti ajal, mil noorem kui 16-aastane kindlustatu sõidab mopeedi või pisimopeediga. Käesolevat välistust kohaldatakse sõltumata sellest, kas
alaealine kindlustatu on mopeedi või pisimopeedi juht või kaassõitja.
Käesolevat välistust ei kohaldata, kui kindlustuslepingus on vastav kindlustuskaitse
märgitud.
Kindlustuskaitse ei kehti ajal, mil kindlustatu osales mootorsõidukite võidusõidul,
võiduajamistel, treeningsõidul või katsetussõidul juhina, kaasjuhina või kaassõitjana. Käesolevat välistust kohaldatakse sõltumata sellest, kas tegemist on ametlikult
lubatud ja registreeritud või omaalgatusliku sõidusündmusega Välistust ei kohaldata
juhul, kui kindlustuslepingus on märge kindlustuskaitse vastava laiendamise kohta.
Kindlustuskaitse ei kehti ajal, mil kindlustatu viibib õhusõidukis piloodi, kapteni,
reisisaatja või muu meeskonnaliikmena.
Kindlustus ei kehti ajal, mil kindlustatu viibib kaitseväeteenistuse tegevteenistuses.
Samuti ei kehti kindlustus sõjalistest õppustest ja harjutustest osavõtmisel (sh
Kaitseliidu tegevus).
Kindlustus ei kehti ajal, mil kindlustatu viibib vangistusasutuses vahistatuna, arestialusena või kinnipeetavana.
Kui kindlustuslepingus on märgitud tööajaline kindlustuskaitse, kehtib kindlustus
vaid töö ajal tööülesannete täitmisel, samuti tööajasisesel vaheajal ja
ametilähetuses. Kui kindlustuslepingus on märgitud vabaajaline kindlustuskaitse,
kehtib kindlustus vaid tööst vabal ajal. Ajal, mil kindlustatu tegeleb kõrgendatud
riskiga tegevusega (vt punkt 133), kehtib kindlustuskaitse tingimusel, et lepingus on
lisamärge selle kohta millise kõrgendatud riski liigiga kindlustatu tegeleb. Kui
kindlustatu tegeleb tingimustes loetletud väikese riskiga tegevusega ei ole
lisamärge lepingus kohustuslik.
Õnnetusjuhtumikindlustuse valuraha hüvitiste tabel; Õnnetusjuhtumikindlustuse
püsiva puude raskusastme tabel
PZU
Õnnetusjuhtumikindlustus
OJ100/2017
21.03.2017

Sportimisel kehtib kindlustuskaitse ilma erikokkuleppeta, v.a võistlusspordis ja selle
treeningul või tegelemisel tingimuste punktis 3.5 märgitud spordialadega.
Alaealise kindlustatu puhul kehtib kindlustuskaitse ka tegelemisel võistlusspordiga
ilma erikokkuleppeta va tingimuste punktis 3.5 kirjeldatud välistused.
Kõrgendatud riskiga ametikohal töötamisel kehtib kindlustuskaitse ainult juhul, kui
selles on kindlustuslepingus eraldi kokku lepitud, v.a tingimuste punktis 4.3
märgitud tegevusalad/ametid.
Õnnetusjuhtumikindlustuse valuraha ja töövõime kaotuse hüvitiste tabel

Salva
Õnnetusjuhtumikindlustus
ÕJKT-12.12
03.12.2012

Kindlustuse ajalise kehtivuse kohta tehakse
ööpäevaringne, vabaaja, töötaja kindlustus.

märge

kindlustuslepingusse:

Sportimise ajal kehtib kindlustuskaitse juhul, kui selle kohta on tehtud
kindlustuspoliisile vastav märge. Sportimise ajal kehtib kindlustuskaitse nende
spordialadega tegelemisel, mida pole kindlustustingimustes välistatud, v.a juhul, kui
kindlustuspoliisil on kokku lepitud teisiti. Kui kindlustuse kehtivuse ajaks on valitud
tööaeg, siis kindlustuskaitse kehtib spordiga seotud tööülesannete täitmisel juhul,
kui selle kohta on tehtud märge poliisile. Vabaaja kindlustus kehtib kindlustatud
isiku tööst vabal ajal. Tööaja kindlustus kehtib kindlustatud isiku tööajal tööülesannete täitmisel ning tööajasisesel puhkeajal, samuti kindlustatud isiku
töölähetuses viibimisel. Töötamine on tegevus, mille eest kindlustatud isik saab
sotsiaalmaksuga maksustatavat tulu. Tööaja õnnetusjuhtumikindlustus ei kehti teel
tööle ja töölt.
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Tingimustes valuraha ja püsiva puude protsendi määramise tabel.
Seesam
Õnnetusjuhtumikindlustus
1/2015
01.04.2015

Kindlustuskaitse variantideks on täis- või osaaegne kindlustuskaitse.
Erikokkuleppel kindlustatavad tegevused on võistlussport, kõrge riskiastmega
tegevus ja riskiohtlik 2 amet. Kindlustuskaitse kehtib juhul, kui selle kohta on tehtud
märge poliisile.
Õnnetusjuhtumikindlustuse püsiva puude hüvitise tabel (Kehtiv alates 1.12.2010)
Õnnetusjuhtumikindlustuse valuraha hüvitise tabel (Kehtiv alates 01.04.2015)
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