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Käesolevas dokumendis on välja toodud õnnetusjuhtumikindlustusega seotud üldine info. Täpsem ning Teie lepingule vastav teave on leitav lepingu 

dokumentidest (näiteks õnnetusjuhtumikindlustuse tingimustes, kindlustuspoliisil, hinnakirjas). 

Mis liiki kindlustusega on tegemist? 

Tegemist on kindlustusega, mis on abiks õnnetusjuhtumi tagajärjel tekkinud vigastuste või surma puhul, tagades rahalise kindlustunde Teile või Teie 

lähedastele. Ühes kindlustuslepingus on võimalik kindlustada kogu pere.  

 Mida kindlustatakse?  
 

Mida ei kindlustata? 

Lepingus on võimalik valida endale sobivad 

kindlustuskaitsed. Õnnetusjuhtumi kindlustuskaitsed on: 

���� Surma kaitse – mõeldud juhuks, kui kindlustatu 

sureb õnnetusjuhtumi tagajärjel kahe aasta jooksul 

alates õnnetusjuhtumi päevast. Hüvitist makstakse  

soodustatud isikutele või pärijatele.  

���� Püsiva puude kaitse – mõeldud juhuks, kui 

õnnetusjuhtumi tagajärjel tekkinud vigastuste tõttu 

tekib kindlustatul püsiv puue vähemalt üheks 

aastaks. Hüvitist makstakse protsendina valitud 

kindlustussummast vastavalt püsiva puude 

raskusastmele.  

���� Valuraha kaitse – mõeldud juhuks, kui 

õnnetusjuhtumi tagajärjel tekkinud vigastuste tõttu 

vajab kindlustatu ravi vähemalt kaheksa päeva. 

Hüvitist makstakse protsendina valitud 

kindlustussummast vastavalt vigastuse 

raskusastmele.  

���� Päevaraha kaitse – mõeldud juhuks, kui 

õnnetusjuhtumi tagajärjel on kindlustatu ajutiselt 

töövõimetu vähemalt kaheksa päeva. Hüvitist 

makstakse iga töövõimetuslehel oldud ravipäeva 

eest. Ühe kindlustusjuhtumi kohta makstakse 

hüvitist maksimaalselt 182 päeva eest.  

Kindlustuskaitsed ja nende suurused lepitakse kokku 

kindlustuslepingu sõlmimisel.  

 

���� Haigused 

���� Raviarved, materiaalsed kahjustused (prillid, riided 

jne)  

���� Õnnetusjuhtumid, mis leidsid aset enne 

kindlustuslepingu jõustumist 
  

 Kas kindlustuskaitsel on piiranguid? 

Kindlustuskaitseid ei pakuta alla 1-aastastele lastele ja üle 

70-aastastele isikutele. 

Kindlustuskaitset ei pakuta puudega isikule, kes vajab 
hooldust või järelevalvet. 

Kindlustushüvitist ei maksta, kui õnnetusjuhtum toimus 
järgmistes olukordades:  

!!!! Kindlustatu oli joobeseisundis 

!!!! Kindlustatu pani toime õigusvastase teo  

!!!! Kindlustatu seadis end teadlikult ohtu 

!!!! Kindlustatu osales massirahutuses, terrorismis  

või sõjalises operatsioonis 

!!!! Kindlustatut raviti või talle tehti operatsioon,  

mis ei olnud seotud õnnetusjuhtumiga.  

 

 

 Kus ma olen kindlustatud? 

���� Kindlustuskaitse kehtib kindlustusperioodil ööpäev läbi kogu maailmas.  

 

 

 Millised on minu kohustused? 

— Enne lepingu sõlmimist tutvuda kindlustustoodete tingimuste ja hinnakirjaga 

— Anda kindlustusandjale tõest teavet kindlustuslepingu sõlmimisel 

— Tasuda kindlustusmakseid 

— Teavitada kindlustusandjat kindlustusriski mõjutatavate asjaolude nagu hobide, töökoha, ameti ja elukoha muutumisest 

— Õnnetusjuhtumi toimumise järel pöörduma 24 tunni jooksul arsti poole 

— Kindlustusjuhtumi toimumisel järgima arsti poolt määratud ravirežiimi 

— Teavitada kindlustusjuhtumist  60 päeva jooksul ja esitada kindlustusandjale nõutud ja korrektselt täidetud dokumendid 

 

 

 

 
 



 Millal ja kuidas ma maksan? 

Tasumisele kuuluv kindlustusmakse suurus on märgitud kindlustuspakkumusele ning see tuleb tasuda kokkulepitud maksepäevaks. 
Tavaliselt tasutakse kindlustusmakseid pangaülekandega arve alusel.  

Kindlustuskaitse eest on võimalik tasuda kuu, kvartali, poolaasta või aasta kaupa või kogu kindlustusperioodi eest korraga. 

 

 Millal kindlustuskaitse algab ja lõppeb? 

Kindlustuskaitse algab kokkulepitud kuupäeval peale kindlustusmakse tasumist. Kui makse tasutakse peale kokkulepitud kindlustuskaitse 

alguskuupäeva, algab kindlustuskaitse makse laekumisele järgneval päeval. Kindlustuskaitse lõpeb kokkulepitud perioodi möödumisel. 

Kindlustusleping lõpeb ennetähtaegselt, kui kindlustusvõtja ei tasu kindlustusmakset. 
 

 Kuidas saan kindlustuslepingu lõpetada? 

Kindlustuslepingust saab taganeda 14 kalendripäeva jooksul pärast lepingu sõlmimist 

Kindlustulepingu ennetähtaegseks lõpetamiseks tuleb esitada sooviavaldus kindlustusandjale. 

 
 


