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Ifi reisikindlustuse COVID -19 eritingimused
TT-COVID-20211
Käesolevaid eritingimusi kasutatakse juhul, kui need on poliisile märgitud.

COVID-19 kindlustuse kehtivuspiirkond
1. COVID-19 kindlustuse kehtivuspiirkond on Euroopa ja Türgi, Egiptus, Araabia Ühendemiraadid (AÜE), Tuneesia, Maroko, Iisrael,
Gruusia, Armeenia, Aserbaidžaan, Kasahstan.

2. Eelmises punktis nimetamata riikides ja maailmajagudes COVID-19 kindlustus ei kehti.

Meditsiiniabi kindlustus
3. Koroonaviiruse COVID-19 (edaspidi COVID-19) diagnoosimine reisi ajal on meditsiiniabikindlustuse kindlustusjuhtum
tingimusel, et kindlustatu testimine, diagnoosimine, ravi ja Eestisse toimetamine toimus COVID-19 kindlustuse
kehtivuspiirkonnas, v.a Eestis.

4. NB! If ei hüvita meditsiiniabikindlustuse alusel COVID-19 karantiini või muude piirangutega seotud kulutusi, sh täiendavad
majutus- ja transpordikulud.

5. If ei hüvita reisimiseks vajaliku COVID-19 testimise kulu, sh enne reisi, lennujaamas ning reisilt naastes.
6. Käesolevates eritingimustes toodud meditsiiniabi kindlustusele rakendatakse poliisile märgitud meditsiiniabi kindlustuse
kindlustussummat.

Reisitõrke põhikindlustus
7. Reisitõrke põhikindlustuse kindlustusjuhtum on reisi ärajäämine kindlustatul või tema pereliikmel või ainsal reisikaaslasel enne
reisi algust COVID-19 diagnoosimise tõttu.

8. Reisitõrke põhikindlustuse kindlustusjuhtum ei ole:
8.1. reisi ärajäämine eneseisolatsiooni, karantiini või muude COVID-19 seotud piirangute tõttu, v.a punktis 7 toodud juhul;
8.2. reisi ärajäämine lennu ärajäämise või edasilükkamise tõttu;
8.3. reisi ärajäämine Eesti, sihtkohariigi või transiitriigi piiriületusele kehtestatud piirangute tõttu.

9. Reisitõrke põhikindlustuse kindlustusjuhtum on juba alanud reisi reisiplaanist vältimatu kõrvalekaldumine kindlustatul, tema
pereliikmel või reisikaaslasel COVID-19 diagnoosimise tõttu.

10. If hüvitab eelmises punktis märgitud kindlustusjuhtumi tõttu tekkinud täiendavad majutus- ja transpordikulud Eestisse
tagasipöördumiseks ja välisriigis karantiinis viibimiseks kuni 14 päeva eest.

11. Käesolevates eritingimustes toodud reisitõrke põhikindlustusele rakendatakse poliisile märgitud reisitõrke põhikindlustuse
kindlustussummat.

Reisikindlustuse tingimuste kohaldamine
12. “Reisikindlustuse tingimustest TT-20202”, tulenevaid õigusi ja kohustusi (sh välistused, piirangud jms) kohaldatakse koos
käesolevatest eritingimustest tulenevate õiguste ja kohustustega, v.a punktis 14 toodud juhtudel.

13. Käesolevad eritingimused ei kehti, kui kindlustatu läheb reisile rikkudes COVID-19 seotud eneseisolatsiooni või karantiini
reegleid.

14. Käesolevas kindlustuslepingus ei kohaldata „Reisikindlustuse tingimuste TT-20202“ punkti 18, 90, 145, 147 ulatuses, mis on
vastuolus käesolevate eritingimustega.
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