ÕNNETUSJUHTUMIKINDLUSTUS
KINDLUSTUSTOOTE TEABEDOKUMENT
Äriühing: If P&C Insurance AS

Toode: Õnnetusjuhtumikindlustus

Käesolev dokument on lepingueelne teave kindlustustoote kohta ja annab lühiülevaate kindlustuskaitse olemusest ning ulatusest. Dokument
ei ole siduv personaalne kindlustuspakkumine. Täpsema info saamiseks tutvuge palun kindlustuslepingu ja kindlustustingimustega aadressil
tingimused.if.ee.

Mis liiki kindlustusega on tegemist?
Õnnetusjuhtumikindlustuse leping määrab kindlustuskaitse lähtuvalt õnnetuse tagajärjel tekkinud traumast inimese tervislikule seisundile.
Kindlustuskaitse täpsem sisu ja ulatus on kirjeldatud alljärgnevalt.

Mida kindlustatakse?

Mida ei kindlustata?

Õnnetusjuhtumiks loetakse järgmiseid juhtumeid:

Kindlustatud ei ole:

välismõjudest tingitud kehavigastust

inimene, kelle elukoht ei ole Eesti

kehavigastust, mille vahetuks põhjuseks
on kindlustatu ühekordne liigutus (nihestus,
venitus jms)

ravi väljaspool Eestit

kuumarabandust

haigus ja enne kindlustusperioodi toimunud
õnnetusjuhtum

päikesepistet

puugi või putuka piste või hammustus

gaasimürgitust

raseduse katkemine ja sünnitus või sellest tekkinud
tüsistused

ekslikult tarvitatud ainest tekkinud mürgitust

Näiteks ei hüvitata:

If Kindlustus pakub järgmiseid kindlustuskaitseid:
valuraha kindlustuskaitse (kehtib, kui see on valitud) –
hüvitist makstakse õnnetusjuhtumi järgselt juhul, kui
õnnetuse järgse ravi kestvus on vähemalt 7 päeva.
Tegemist on ühekordse hüvitisega, mis arvutatakse
protsendina kindlustuslepingus märgitud hüvitislimiidist;

kahju, mille tekkimine ei olnud ettenägematu;

päevaraha kindlustuskaitse (kehtib, kui see on valitud) –
hüvitist makstakse õnnetusjuhtumi tagajärjel, mille
raviks on väljastatud haigusleht vähemalt 7 päevaks.
Hüvitist makstakse iga haiguslehel oldud päeva eest
ning esimesel neljal päeval makstakse hüvitist topelt
hüvitislimiidi ulatuses. Samal kindlustusperioodil
toimunud õnnetusjuhtumi eest on võimalik saada
päevaraha kuni 365 päeva eest. Päevaraha kindlustussumma võib olla kuni 50% ühe päeva netopalgast;

kahju seoses psühhiaatriliste haiguste – näiteks
depressiooni, skisofreenia, ärevushäirete – raviga;

kahju osa, mis on tekkinud seoses ohutusnõuete
täitmata jätmisega;
kahju, mis on tekkinud kliendi tahtlusest, raskest
hooletusest või kuriteo tagajärjel;

alkoholi, ravimite vm ainete üledoosist või
narkootiliste ainete kasutamisest tekkinud kahju;
kahju, mis on tekkinud meditsiinilise protseduuri
tagajärjel.

haigla päevaraha kindlustuskaitse (kehtib, kui see on
valitud) - hüvitist makstakse õnnetusjuhtumi tagajärjel,
mille järgselt on vajalik viibida haiglaravil. Hüvitist
makstakse iga haiglas viibitud päeva eest. Haigla
päevaraha makstakse 1 aasta jooksul pärast õnnetusjuhtumi toimumist. Haigla päevaraha summa võib olla
kuni 50% ühe päeva netopalgast;
raviteenuse kindlustuskaitse (kehtib, kui see on valitud) hüvitatakse kindlustussumma ulatuses varaline kahju,
mis tekib raviks vajalike meditsiiniteenuste tarbimise
eest – raviteenuse kulu (sh. operatsioonid), haigla
voodipäevatasu, raviks vajalike uuringute ja analüüside
kulu, raviks vajalik ja arsti poolt määratud taastus- ja
hooldusravi kulu, raviks vajalike meditsiiniliste abivahendite üürimise kulu. Raviteenuse maksimaalne
hüvitslimiit saab olla poliisil toodud kindlustussumma;

Kas kindlustuskaitsel on piiranguid?
Kõrgendatud riskidega tegevuste kaitse kehtib vaid
juhul, kui see on poliisile märgitud.
Füüsilise tööga tegelemisel kehtib kindlustuskaitse
vaid juhul, kui see on poliisile märgitud.
Hambaravikulude kindlustuskaitse on limiteeritud.
Raviteenuse kindlustuskaitsel rakendatakse
omavastutust, kui see on poliisil märgitud.
Kindlustuskaitse aeg võib olla piiratud nt tööajaline
või vabaajaline.
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püsiva puude kindlustuskaitse (kehtib, kui see on
valitud) – hüvitist makstakse kui kindlustatul tekib
õnnetusjuhtumist tingitud püsiv puue ning see püsib
ka 1 aasta möödumisel peale õnnetusjuhtumi
toimumist. Püsiva puude suurus määratakse
kindlustuspoliisi lisaks oleva „Püsiva puude raskus-

astme tabeli“ alusel ning hüvitis määratakse
protsendina poliisil toodud kindlustussummast;
surmajuhtumi kindlustuskaitse (kehtib, kui see on
valitud) – hüvitist makstakse kui kindlustatu sureb
õnnetusjuhtumi tagajärjel kuni kolme aasta jooksul
alates õnnetuse toimumisest. Surmajuhtumihüvitis
makstakse soodustatud isikule. Kindlustussumma
märgitakse poliisile.
LISAKINDLUSTUSED:
eluohtlike haiguste kindlustuskaitse (kehtib, kui see
on valitud) - kindlustuskaitse hõlmab vaid loetletud
eluohtlikke seisundeid, tingimusel, et see seisund on
tekkinud ootamatult ja ettenägematult ning seda ei
ole diagnoositud ega terviseuuringuid ei ole teostatud
enne kindlustusperioodi algust. Kindlustuskaitse
alla kuuluvad järgmised eluohtlikud seisundid:
pahaloomulised kasvajad
healoomulised ajukasvajad
äge südamelihase infarkt
ajuverejooks/ajuinfarkt
aordilaiend
neerupuudulikkus

Kus ma olen kindlustatud?
Kindlustuskaitse kehtib kogu maailmas.

Millised on minu kohustused?
Lugeda põhjalikult kindlustuslepingut ja kindlustustingimusi.
Tasuda õigeaegselt kindlustusmakseid.
Pöörduda kindlustusjuhtumi korral arsti poole.
Teatada andmete muutumisest.
Täita kindlustustingimustes sätestatud ohutusnõudeid.
Teatada viivitamatult kindlustusjuhtumi tekkimisest.
Hoida alles vajalikud kahjujuhtumit tõestavad dokumendid.

Millal ja kuidas ma maksan?
Kindlustusmakse suurus ja tasumise kord märgitakse kindlustuslepingus ja/või kindlustustingimustes.
Kindlustuse eest saab tasuda pangaülekande või pangakaardiga.

Millal kindlustuskaitse algab ja lõpeb?
Kindlustuskaitse algab kindlustuslepingus märgitud kuupäeval eeldusel, et on tasutud esimene kindlustusmakse.
Kindlustuskaitse lõpeb kindlustuslepingus märgitud kuupäeval.

Kuidas ma lepingu lõpetan?
Kindlustuslepingu saab lõpetada seaduses või kindlustuslepingus toodud juhtudel.
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Kindlustuslepingu lõpetamiseks tuleb pöörduda kindlustusandja poole posti (sh e-posti) teel või tehes vastava sooviavalduse
büroos (sh e-büroos).

