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ÕNNETUSJUHTUMI LISAKINDLUSTUSE TINGIMUSED 

Kehtivad alates 01.02.2011 

 

1. Üldsätted 

1.1. Compensa Life Vienna Insurance Group SE (edaspidi 
kindlustusandja) õnnetusjuhtumi lisakindlustuse tingimused 
kehtivad ainult koos kindlustusandja üldtingimuste ja vastava 
põhikindlustuse toote tingimustega. Lisakindlustuse kindlustus-
kaitse eeldus on kehtiv põhikindlustusleping. 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 

2.1. Surma puhul on kindlustatud isik füüsiline isik, kes 
lisakindlustuse kindlustusperioodi alguskuupäeval on vähemalt 
18-aastane ja lisakindlustuse kindlustusperioodi lõppkuupäeval 
ei ole vanem kui 70 aastat. 

2.2. Püsiva invaliidsuse puhul on kindlustatud isik füüsiline isik, 
kes lisakindlustuse kindlustusperioodi alguskuupäeval on 
vähemalt 1-aastane ja lisakindlustuse kindlustusperioodi 
lõppkuupäeval ei ole vanem kui 70 aastat. 

2.3. Ajutise töövõimetuse puhul on kindlustatud isik füüsiline 
isik, kes lisakindlustuse kindlustusperioodi alguskuupäeval on 
vähemalt 1-aastane ja lõppkuupäeval ei ole vanem kui 60 
aastat. 

3. Kindlustusperiood ja kindlustuskaitse 

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

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

3.3. Lisakindlustuse kindlustuskaitse algab lisakindlustuse 
kindlustusperioodi alguskuupäeval. Kui kindlustusjuhtumiks on 
ajutine töövõimetus, algab kindlustuskaitse 8. kalendripäeval 
pärast esimese kindlustusperioodi algust.  

3.4. Lisakindlustuse kindlustuskaitse lõpeb ükskõik millise 
alljärgneva tingimuse saabumisel:  

3.4.1. kindlustuspoliisil näidatud lisakindlustuse lõppemise 
kuupäeval; 

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

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

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

3.5. Püsiva invaliidsuse ja ajutise töövõimetuse kindlustus-
kaitsed lõpevad invaliidsuse kindlustussumma täies ulatuses 
väljamaksmisega.  

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

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

4. Lisakindlustuse tingimuste muutmine 

4.1. Kindlustusandjal on õigus muuta lisakindlustuse tingimusi, 
sh lisakindlustuse makseid, alates järgmisest lisakindlustuse 
kindlustusperioodist, teatades sellest kindlustusvõtjale vähemalt 
30 kalendripäeva enne järgmise lisakindlustuse kindlustus-
perioodi algust. 

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

4.3. Kui kindlustusvõtja muudatusega ei nõustu, on kindlustus-
andjal õigus lisakindlustuse kindlustuskaitse lõpetada.  

5. Kindlustusjuhtum 

5.1. Kindlustusjuhtum on kindlustatud isiku surm, püsiv 
invaliidsus või ajutine töövõimetus, mis on tekkinud 
lisakindlustuse kindlustuskaitse kehtivuse ajal toimunud 
õnnetusjuhtumi tagajärjel ning vastab punkti 5 alapunktides 
sätestatud tingimustele.  

5.2. Õnnetusjuhtum on ootamatu välismõjust tingitud ja 
kindlustatud isiku tahtest sõltumatult saabunud sündmus, 
millega kaasneb kindlustatud isiku trauma (v.a punktis 9 
viidatud juhud).  

5.3. Õnnetusjuhtumiga on tegemist ka juhul, kui kindlustatud 
isiku trauma on põhjustanud kindlustatud isiku tahtest sõltumatu 
äkiline liigutus.  

5.4. Surm 

5.4.1. Kindlustatud isiku surm on kindlustusjuhtum, kui 
kindlustatud isik sureb õnnetusjuhtumi tagajärjel 1 aasta jooksul 
arvates õnnetusjuhtumi päevast. 

5.5. Püsiv invaliidsus 

5.5.1. Invaliidsus on füüsilise või vaimse tervise kahjustus, mis 
väljendub kindlustatud isiku kehaosa ja/või meeleorgani ja/või 
selle funktsiooni osalises või täielikus kaotuses.  

5.5.2. Invaliidsuse tuvastab arstliku ekspertiisi komisjon. 
Tuvastamist kinnitab komisjoni otsus. 

5.5.3. Kindlustatud isiku invaliidsus on kindlustusjuhtum, kui:  

5.5.3.1. invaliidsus on tuvastatud 1 aasta jooksul pärast 
õnnetusjuhtumi toimumise päeva ja 

5.5.3.2. invaliidsus on püsiv, s.t arstliku ekspertiisi komisjoni 
otsuste alusel on kindlustatud isiku püsiv töövõimetus või puue 
määratud kokku vähemalt 1 aastaks. 

5.5.4. Püsiva invaliidsuse olemasolu ja meditsiinilise 
raskusastme määrab kindlustusandja arst-ekspert 1 aasta 
möödumisel invaliidsuse tuvastamise päevast. Kui vigastus on 
lõplik, võib arst-ekspert määrata püsiva invaliidsuse 
meditsiinilise raskusastme (edaspidi invaliidsusaste) enne 1 
aasta möödumist.  

5.5.5. Invaliidsusaste määratakse protsendina, aluseks 
kindlustusandja tabel “Invaliidsuse meditsiinilised raskus-
astmed”. Tabelis nimetamata juhtudel määratakse invaliidsus-
aste arst-eksperdi poolt analoogia korras sarnaseid tervise-
kahjustusi arvestades. Invaliidsusastme määramisel ei võeta 
arvesse kindlustatud isiku isiklikke elutingimusi, ametit või 
tegevusala.  

5.5.6. Ühest õnnetusjuhtumist tingitud mitme kehaosa ja/või 
meeleorgani ja/või selle või nende funktsiooni või funktsioonide 
kaotuse korral arvestatakse invaliidsusaste tabelis “Invaliidsuse 
meditsiinilised raskusastmed” toodud protsentide summana, 
kusjuures maksimaalne invaliidsusaste on 100%.  
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5.6. Ajutine töövõimetus 

5.6.1. Ajutine töövõimetus on:  

5.6.1.1. kindlustatud isiku ajutine täielik võimetus täita 
tööülesandeid; 

5.6.1.2. kindlustatud lapsele määratud haiglaravi või kodune 
ravi. 

5.6.2. Kindlustatud isiku ajutine töövõimetus on kindlustus-
juhtum, kui:  

5.6.2.1. töövõimetus on tuvastatud raviarsti otsusega ja 

5.6.2.2. töövõimetus on kestnud vähemalt 8 kalendripäeva. 

6. Kindlustatud isiku kohustused õnnetusjuhtumi 
toimumisel 

6.1. Õnnetusjuhtumi toimumisel on kindlustatud isik kohustatud: 

6.1.1. pöörduma 24 tunni jooksul arsti poole;  

6.1.2. teavitama 3 tööpäeva jooksul kindlustusandjat õnnetus-
juhtumist, esialgsest diagnoosist ja raviasutusest, kus ravi 
toimub; 

6.1.3. täitma arsti ettekirjutusi ja ravirežiimi; 

6.1.4. andma kindlustusandjale kohe nõutud asjassepuutuvat 
lisateavet. Kindlustusandjal on õigus küsida kindlustus-
juhtumiga seotud täiendavaid andmeid või dokumente. 

7. Kindlustussumma 

7.1. Lisakindlustuse kindlustussumma on kindlustuslepingus 
kokku lepitud rahasumma, mis lisakindlustuse kindlustusjuhtumi 
korral on kindlustusandja väljamakse ülempiir.  

7.2. Surmajuhtumi kindlustussumma on kindlustatud isiku 
surma korral kindlustusandja väljamakse ülempiir.  

7.3. Invaliidsuse kindlustussumma on kindlustatud isiku püsiva 
invaliidsuse korral kindlustusandja väljamakse ülempiir.  

7.4. Päevaraha on kindlustatud isiku ajutise töövõimetuse korral 
kindlustusandja väljamakse ülempiir ühes päevas. 

8. Kindlustushüvitis 

8.1. Surmajuhtumi hüvitis 

8.1.1. Kui kindlustusjuhtumiks on kindlustatud isiku surm, 
maksab kindlustusandja välja õnnetusjuhtumi kuupäeval 
kehtinud surmajuhtumi kindlustussumma. 

8.1.2. Surmajuhtumi hüvitisest arvestatakse maha eelnevalt 
sama õnnetusjuhtumiga seoses makstud invaliidsushüvitis. 

8.2. Invaliidsushüvitis 

8.2.1. Kui kindlustusjuhtumiks on kindlustatud isiku püsiv 
invaliidsus, maksab kindlustusandja välja invaliidsushüvitise.  

8.2.2. Invaliidsushüvitist arvutatakse protsendina õnnetus-
juhtumi kuupäeval kehtinud invaliidsuse kindlustussummast 
sõltuvalt kindlustusandja arst-eksperdi määratud invaliidsus-
astmest.  

8.2.3. Invaliidsushüvitis makstakse ühekordse hüvitisena. 

8.2.4. Juhul, kui lisakindlustuse kindlustusperioodi kehtivuse 
ajal toimunud õnnetusjuhtumite tagajärjel tekib kindlustusandjal 
kohustus maksta invaliidsushüvitist välja rohkem kui üks kord, 
on välja makstavate hüvitiste maksimaalseks summaks 
invaliidsuse kindlustussumma. 

8.2.5. Kindlustusandjal ei ole invaliidsushüvitise väljamaksmise 
kohustust, kui kindlustatud isik sureb õnnetusjuhtumi tagajärjel 
1 aasta jooksul õnnetusjuhtumi päevast arvates. Juhul, kui 
invaliidsushüvitis on juba välja makstud, vähendab 
kindlustusandja selle võrra surmajuhtumi hüvitist (punkt 8.1.2).  

8.2.6. Kui õnnetusjuhtumi tõttu saab kannatada juba eelnevalt 
kahjustatud kehaosa ja/või meeleorgan ja/või selle funktsioon, 
siis arvestatakse eelnev kahjustus vastavast ulatuses 
hüvitatavast summast maha.  

8.3. Ajutise töövõimetuse hüvitis 

8.3.1. Kui kindlustusjuhtumiks on kindlustatud isiku ajutine 
töövõimetus, maksab kindlustusandja välja töövõimetuperioodi 
eest päevarahad õnnetusjuhtumi kuupäeval kehtinud määras.  

8.3.2. Juhul, kui toimub mitu kindlustusjuhtumit ning nende 
tagajärjel tekkinud töövõimetusperioodid ajaliselt osaliselt või 
täielikult kattuvad, ei ületa kindlustusandja poolt ajaliselt 
kokkulangevate töövõimetusperioodide eest makstav 
päevaraha kindlustuslepingus kokkulepitud päevaraha määra.  

8.3.3. Soodustatud isikul on õigus ajutise töövõimetuse 
hüvitisele töövõimetusperioodi jooksul.  

8.3.4. Töövõimetusperiood algab raviarsti fikseeritud töö-
võimetuse esimesest päevast ning selle minimaalne kestvus on 
8 kalendripäeva. Käesolevas punktis nimetatust lühem 
töövõimetus ei ole kindlustusjuhtum (punkt 5.6.2.2) ning 
kindlustusandjal ajutise töövõimetuse hüvitise maksmise 
kohustust ei teki. 

8.3.5. Töövõimetusperioodi maksimaalkestvus, mille eest 
kindlustusandja ajutise töövõimetuse hüvitist maksab, on 180 
kalendripäeva iga kindlustusjuhtumi kohta. 

8.3.6. Töövõimetusperiood lõpeb ükskõik millise alljärgneva 
tingimuse saabumisel: 

8.3.6.1. lõpeb kindlustatud isikule määratud ajutine töövõimetus 
või kindlustatud lapsele määratud haiglaravi või kodune ravi; 

8.3.6.2. lõpeb punktis 8.3.5 sätestatud 180-päevane periood; 

8.3.6.3. kindlustatud isik asub täitma tööülesandeid; 

8.3.6.4. arstliku ekspertiisi komisjoni otsusega on tuvastatud 
kindlustatud isiku invaliidsus;  

8.3.6.5. kindlustatud isik sureb.  

8.3.7. Kindlustusandjal on õigus hinnata kindlustatud isikule 
määratud töövõimetusperioodi kestvuse põhjendatust ning 
vastavust diagnoosile. Lõpliku otsuse töövõimetusperioodi 
kestvuse kohta teeb hüvitistaotlusele lisatud dokumentide 
alusel kindlustusandja arst-ekspert.  

8.4. Kindlustushüvitise väljamaksmine 

8.4.1. Kindlustushüvitise väljamaksmiseks peab soodustatud 
isik 60 kalendripäeva jooksul pärast kindlustusjuhtumist teada 
saamist, invaliidsuse tuvastamist või töövõimetusperioodi 
lõppemist kindlustusandja nõudel esitama vähemalt järgmised 
dokumendid: 

8.4.1.1. kindlustusandja nõuetele vastav avaldus kindlustus-
hüvitise väljamaksmiseks; 

8.4.1.2. isikut tõendav dokument; 

8.4.1.3. väljavõte kindlustatud isiku haigusloost; 

8.4.1.4. uurimisasutuse otsus õnnetusjuhtumi põhjuste ja 
asjaolude kohta; 

8.4.1.5. kindlustatud isiku surma fakti ja asjaolusid tõendavad 
dokumendid; 

8.4.1.6. pärimisõiguse tunnistus (pärijate puhul); 

8.4.1.7. arstliku ekspertiisi komisjoni otsus kindlustatud isiku 
püsiva invaliidsuse kohta; 

8.4.1.8. kindlustusandja nõuetele vastav arstitõend kindlustatud 
isikule määratud töövõimetusperioodi kohta;  

8.4.1.9. koopia töövõimetuslehest. 

8.4.2. Kindlustushüvitise väljamaksmise otsustamiseks on 
kindlustusandjal õigus kontrollida arsti otsuse ja muude 
dokumentide põhjendatust, nõuda kolmandatelt isikutelt ja 
asutustelt täiendavaid andmeid ning dokumente ja teha 
järelepärimisi. 

8.4.3. Kindlustusandjal on õigus nõuda kindlustatud isiku 
läbivaatust ja täiendavaid meditsiinilisi uuringuid 
kindlustusandja määratud arstide juures. 

8.4.4. Kindlustusandja teeb väljamakseotsuse või väljamaksest 
keeldumise otsuse 30 päeva jooksul pärast kõigi nõutavate 
dokumentide ja andmete saamist. 
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8.4.5. Kindlustusandjal on õigus punktis 8.4.4 nimetatud 
tähtaega pikendada, kui tal on põhjendatud alus kahelda 
kindlustushüvitise väljamaksmiseks esitatud andmete või 
dokumentide õigsuses või piisavuses. 

8.4.6. Kindlustusandja teeb kindlustushüvitise väljamaksed 
viivitamata pärast väljamakseotsuse tegemist. 

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

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

9. Piirangud ja välistused 

9.1. Lisaks üldtingimustes ettenähtud juhtudele ei kuulu 
kindlustushüvitis kindlustusandja poolt väljamaksmisele ka siis, 
kui kindlustatud isiku tervisekahjustus on tekkinud: 

9.1.1. sõjategevuses, kodusõjas, mässus, massilistes 
korratustes, 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. kindlustatud isiku ravimisest või temale tehtud 
operatsioonidest, v.a. ravi või operatsioonid (kaasa arvatud 
kiiritusdiagnostika ja -teraapia), mille on tingitud käesolevate 
tingimuste põhjal kindlustuskaitse alla kuuluv õnnetusjuhtum; 

9.1.9. kindlustatud isiku enesetapu või selle katse tagajärjel; 

9.1.10. õnnetusjuhtumi tagajärjel, mille tekkimisele või ulatusele 
aitas kaasa kindlustatud isiku haigus, kehaline puue või 
psüühikahäire (nt epilepsiahoog, ajurabandus); 

9.1.11. bakteriaalsete infektsioonide ja viiruste tagajärjel (nt 
hambakaaries, toidumürgitus, salmonelloos, düsenteeria, 
puukborrelioos, puukentsefaliit, HIV, hepatiit jms), v.a marutõbi 
ja infektsioonid, mis on tingitud õnnetusjuhtumist käesolevate 
tingimuste tähenduses.  

9.2. Kindlustuskaitse ei kehti kindlustatud isiku alljärgneva 
harrastuse, ameti või tegevuse puhul, välja arvatud juhul, kui 
selles on kindlustusandjaga eelnevalt kokku lepitud ning tehtud 
kindlustuspoliisile vastav märge: 

9.2.1. kõrge riskitasemega spordialad, näiteks:  

võitlussport (nt poks, kickboxing, džuudo, maadlus, sumo, 
karate); tõstesport; motosport; aerosport (nt benji- ja 
langevarjuhüpped, purilend); alpinism (nt mägironimine, 
kaljuronimine); (all)veesport (nt kärestikusõit ehk rafting, 
veesuusatamine); kiir- ja sööstlaskumine; mäesuusatamine ja 
lumelauasõit selleks mitte ettenähtud radadel ning muud 
sarnased tegevused;  

9.2.2. keskmise riskitasemega spordialad, näiteks: 

pallimängud; saalihoki; squash; jäähoki; rulluisutamine ja 
rulasõit; jalgrattasõit; suusatamine, mäesuusatamine ja 
lumelauasõit selleks ettenähtud radadel; veesport (nt lohesurf 
ehk kiteboarding, purjelauasõit, purjetamine, kanuusõit); 
ratsutamine; võistlustants ning muud sarnased tegevused; 

9.2.3. kõrge riskitasemega ametid, näiteks: 

politseinik, sõjaväelane, päästetöötaja, kaevur, tuuker, lendur, 
professionaalne sportlane, ehitaja; 

9.2.4. osalemine kaitseväeteenistuses või sõjalistel õppustel.  

9.3. Kindlustuskaitse pakkumisel punktis 9.2 nimetatud juhtudel 
on kindlustusandjal õigus nõuda suurema kindlustusmakse 
tasumist.  

9.4. Kindlustusandjal on lisaks üldtingimustes ettenähtud 
juhtudele õigus vähendada kindlustushüvitist või keelduda seda 
välja maksmast, kui: 

9.4.1. kindlustusjuhtumile on kaasa aidanud kindlustatud isiku 
sama kehaosa korduv vigastus, mis on tekkinud kindlustatud 
isiku poolt arsti ettekirjutuse või ravirežiimi rikkumise tõttu; 

9.4.2. paranemisaeg pikeneb mõjutatuna haigusest või 
vigastusest, mis ei ole tingitud õnnetusjuhtumist;   

9.4.3. kindlustatud isik rikub mistahes punktis 6 sätestatud 
kohustust. 

 


