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TÄIELIKU JA PÜSIVA TÖÖVÕIMETUSE LISAKINDLUSTUSE TINGIMUSED 

Kehtivad alates 01.02.2011 

 

1. Üldsätted 

1.1. Compensa Life Vienna Insurance Group SE (edaspidi 
kindlustusandja) täieliku ja püsiva töövõimetuse lisa-
kindlustuse tingimused kehtivad ainult koos kindlustusandja 
üldtingimuste ja vastava põhikindlustuse toote tingimustega. 
Lisakindlustuse kindlustuskaitse eeldus on kehtiv põhikindlus-
tusleping. Tingimustes reguleerimata küsimustes kohaldatakse 
kindlustusandja üldtingimusi ja vastava põhikindlustuse toote 
tingimusi. 

1.2. Mõisteid kasutatakse üldtingimuste ja põhikindlustuse 
tingimuste mõistetega samas tähenduses, kui vastav säte ei 
määra teisiti. 

2. Kindlustatud isik 

Kindlustatud isik on füüsiline isik, kes lisakindlustuse 
kindlustusperioodi alguses on vähemalt 18-aastane ja 
kindlustusperioodi lõppedes ei ole vanem kui 65 aastat. 

3. Soodustatud isik 

3.1. Punktis 4.1.1 nimetatud kindlustuskaitse osas on 
soodustatud isikuks kindlustatud isik. 

3.2. Punktis 4.1.2 nimetatud kindlustuskaitsele soodustatud 
isikut ei määrata. 

4. Kindlustusperiood ja kindlustuskaitse 

4.1. Kindlustusvõtjal on õigus valida üks või mõlemad 
järgnevatest lisakindlustuse kindlustuskaitsetest: 

4.1.1. kindlustussumma, mille kindlustusandja maksab 
kindlustusjuhtumi saabumisel välja ühekordse väljamaksena; 

4.1.2. kindlustusmaksete tasumisest vabastamine. 
Kindlustusandja kohustub kindlustusjuhtumi saabudes 
vabastama kindlustusvõtja põhikindlustuslepingus määratud 
kindlustusmaksete tasumisest kuni põhikindlustuslepingu 
lõppemiseni või kindlustatud isiku surmani vastavalt 
töövõimetuse tuvastamise päeval kindlustuslepingus kokku-
lepitud makse suurusele.  

4.2. Kindlustusmaksete tasumisest vabastamisel ei ole 
kindlustusvõtjal õigust taotleda põhikindlustuslepingu muutmist 
alates haigestumisest või vigastusest, välja arvatud 
soodustatud isikute muutmine ning kindlustusmaksete ja 
kindlustuskaitsete vähendamine. 

4.3. Lisakindlustuse kindlustusperiood langeb kokku 
põhikindlustuslepingu kindlustusaastaga ning kestab reeglina 
ühe aasta. Esimene ja viimane kindlustusperiood võivad 
põhikindlustuslepingu kindlustusaastast erineda. 

4.4. Lisakindlustus pikeneb järgmiseks kindlustusperioodiks 
automaatselt, kui kindlustusandja või kindlustusvõtja ei ole 
lisakindlustuskaitset kooskõlas käesolevate tingimustega 
lõpetanud. 

4.5. Lisakindlustuse kindlustuskaitse algab lisakindlustuse 
kindlustusperioodi alguskuupäeval, välja arvatud punktis 6.2 
sätestatud juhul.  

4.6. Lisakindlustuse kindlustuskaitse lõpeb ükskõik millise 
alljärgneva tingimuse saabumisel:  

4.6.1. kindlustusjuhtumi saabumine;  

4.6.2. kindlustuspoliisil näidatud lisakindlustuse lõppemise 
kuupäeval; 

4.6.3. kui kindlustusvõtja lõpetab lisakindlustuse kindlustus-
kaitse - kindlustusvõtja avaldusel näidatud kuupäeval; 

4.6.4. kui kindlustusandja lõpetab lisakindlustuse kindlustus-
kaitse - lõpetamise otsuse kuupäeval; 

4.6.5. kui kindlustatud isik sureb - kindlustusandja poolt 
surmast teadasaamise kuupäeval. 

4.7. Kindlustusvõtjal on õigus lisakindlustuse kindlustuskaitse 
igal ajal lõpetada, esitades kindlustusandjale vastava avalduse.  

4.8. Kindlustusandjal on õigus lisakindlustuse kindlustuskaitse 
lõpetada, teatades sellest kindlustusvõtjale vähemalt 30 
kalendripäeva enne järgmise lisakindlustuse kindlustusperioodi 
algust. 

5. Lisakindlustuse tingimuste muutmine 

5.1. Kindlustusandjal on õigus muuta lisakindlustuse tingimusi, 
sh lisakindlustuse makseid, alates järgmisest lisakindlustuse 
kindlustusperioodist, teatades sellest kindlustusvõtjale 
vähemalt 30 kalendripäeva enne järgmise lisakindlustuse 
kindlustusperioodi algust. 

5.2. Kindlustusriski suurenedes on kindlustusandjal õigus 
muuta riskitasusid ja lisakindlustuse makseid või lõpetada 
kindlustuskaitse vastavalt üldtingimustes sätestatule.  

5.3. Kui kindlustusvõtja muudatusega ei nõustu, on 
kindlustusandjal õigus lisakindlustuse kindlustuskaitse 
lõpetada.  

6. Kindlustusjuhtum 

6.1. Kindlustusjuhtum on lisakindlustuse kindlustuskaitse 
kehtivuse ajal kindlustatud isiku haigusest või vigastusest 
põhjustatud täielik ja püsiv töövõimetus, mille on tuvastanud 
arstliku ekspertiisi komisjoni otsus.  

6.2. Täielik ja püsiv töövõimetus on kindlustusjuhtum, kui see 
on arstliku ekspertiisi komisjoni otsuste alusel määratud kokku 
vähemalt 1 aastaks.  

6.3. Täielik ja püsiv töövõimetus ei ole kindlustusjuhtum, kui 
see tekib haiguse tagajärjel ja tuvastatakse 6 kuu jooksul 
pärast esimese kindlustusperioodi algust. 

7. Kindlustatud isiku kohustused täieliku ja püsiva 
töövõimetuse korral 

Täieliku ja püsiva töövõimetuse korral peab kindlustatud 
isik andma kindlustusandjale kohe nõutud asjassepuutuvat 
lisateavet. Kindlustusandjal on õigus küsida 
kindlustusjuhtumiga seotud täiendavaid andmeid või 
dokumente. 

8. Kindlustushüvitise väljamaksmine 

8.1. Kindlustusjuhtumi toimumisel maksab kindlustusandja 
välja töövõimetuse tuvastamise kuupäeval kehtinud 
kindlustussumma, kui ei ole kokku lepitud kindlustusmaksete 
tasumisest vabastamises. 

8.2. Kindlustushüvitise väljamaksmiseks või kindlustusmaksete 
tasumisest vabastamiseks tuleb kindlustusandja nõudel 60 
kalendripäeva jooksul pärast täieliku ja püsiva töövõimetuse 
tuvastamist esitada vähemalt järgmised dokumendid: 

8.2.1. kindlustusandja nõuetele vastav avaldus kindlustus-
hüvitise väljamaksmiseks; 

8.2.2. isikut tõendav dokument; 
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8.2.3. väljavõte kindlustatud isiku haigusloost; 

8.2.4. arstliku ekspertiisi komisjoni otsus kindlustatud isiku 
täieliku ja püsiva töövõimetuse kohta; 

8.2.5. uurimisasutuse otsus õnnetusjuhtumi põhjuste ja 
asjaolude kohta. 

8.3. Kindlustushüvitise väljamaksmise otsustamiseks on 
kindlustusandjal õigus nõuda kolmandatelt isikutelt ja asutustelt 
täiendavaid andmeid ning dokumente ja teha järelepärimisi. 

8.4. Kindlustusandjal on õigus nõuda kindlustatud isiku 
läbivaatust ja täiendavaid meditsiinilisi uuringuid kindlustus-
andja määratud arstide juures. 

8.5. Kindlustusandja teeb väljamakseotsuse või väljamaksest 
keeldumise otsuse 30 päeva jooksul pärast kõigi nõutavate 
dokumentide ja andmete saamist. 

8.6. Kindlustusandjal on õigus punktis 8.5 nimetatud tähtaega 
pikendada, kui tal on põhjendatud alus kahelda kindlustus-
hüvitise väljamaksmiseks esitatud andmete või dokumentide 
õigsuses või piisavuses. 

8.7. Kindlustusandja teeb kindlustushüvitise väljamaksed 
viivitamata pärast väljamakseotsuse tegemist. 

8.8. Alusetult väljamakstud kindlustushüvitis tuleb kindlustus-
andjale viivitamatult tagastada. 

8.9. Kindlustusandjal on õigus pidada väljamaksetest kinni 
kindlustushüvitise väljamaksmiseks vajaliku teabe kogumisega 
seotud kulud. 

9. Piirangud ja välistused 

9.1. Lisaks üldtingimustes ettenähtud juhtudele ei maksta 
kindlustushüvitist välja ja kindlustusmaksete tasumisest 
vabastamisest keeldutakse ka siis, kui kindlustusjuhtum on 
tekkinud: 

9.1.1. sõjategevuses, kodusõjas, mässus, massilistes korratu-
stes, revolutsioonis, rahvarahutustes, terrorismis või muus 
nendesarnases või nendega seotud sündmuses teadliku 
osalemise või selle jäädvustamise tagajärjel; 

9.1.2. tuumaintsidendi või radioaktiivse aine, tuumaenergial või 
radioaktiivse aine toimel põhineva relva või seadme teadliku 
kasutamise tagajärjel; 

9.1.3. ravimi, alkohoolsete, narkootiliste, toksiliste või muude 
joobeseisundit tekitavate ainete tarbimise tagajärjel või 
asjaoludel, mis on põhjustatud eelnimetatud ainetest; 

9.1.4. kindlustatud isiku või kindlustusvõtja toime pandud 
tahtliku õigusvastase teo tagajärjel; 

9.1.5. kindlustushüvitise saamisest huvitatud isiku raske 
ettevaatamatuse või tahtlikult toimepandud teo tagajärjel; 

9.1.6. õnnetusjuhtumi tagajärjel, mille kindlustatud isik 
põhjustas juhtides transpordivahendit joobeseisundis või 
juhtimisõiguseta; 

9.1.7. õnnetusjuhtumi tagajärjel, mille põhjustas juht, kelle 
joobeseisundist või juhtimisõiguse puudumisest kindlustatud 
isik teadis; 

9.1.8. AIDS-i põdemise või HIV-i kandluse tagajärjel; 

9.1.9. meditsiiniliste nõuete ja soovituste eiramise või ravist 
keeldumise tagajärjel; 

9.1.10. eksperimentaalravi tagajärjel. 

9.2. Lisaks üldtingimustes ettenähtud juhtudele on kindlustu-
sandjal õigus vähendada kindlustushüvitist või keelduda seda 
välja maksmast või keelduda kindlustusmaksete tasumisest 
vabastamisest, kui kindlustatud isik rikub punktis 7 sätestatud 
kohustust. 

 


