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Ifi tervishoiuteenuse osutaja vastutuskindlustuse
tingimused
TVMED - 20161

TINGIMUSTE KOHALDAMINE
1. Neid kindlustustingimusi kasutatakse koos Ifi “Vastutuskindlustuse üldtingimustega”.
2. Need kindlustustingimused on kohustusliku vastutuskindlustuse lepingu osa ainult Ifi ja
kindlustusvõtja kokkuleppel, mis märgitakse poliisile.

KINDLUSTATUD ISIKUD
3. Kindlustatud isikuteks (kindlustatuteks) on nii poliisile märgitud tervishoiuteenuse osutaja
kui ka tervishoiuteenuse osutamisel osalenud arstid, hambaarstid, õed ja ämmaemandad, kes
tegutsevad tervishoiuteenuse osutajaga sõlmitud töölepingu või muu sellesarnase lepingu alusel.
4. Arstide, hambaarstide, õdede ja ämmaemandate vastutus on kindlustatud ainult poliisile
märgitud asutuse nimel osutatud tervishoiuteenuste ulatuses.

KINDLUSTUSJUHTUM
5. Kindlustusjuhtum on poliisile märgitud tervishoiuteenusega seotud meditsiinialase kohustuse
rikkumine (edaspidi rikkumine) kindlustusperioodil, mille tõttu patsiendile tekkis isiku-, asja- või
finantskahju, mille kindlustatu peab vastavalt seadusele hüvitama.
6. Kui kindlustatu rikkumine seisneb tegevusetuses, loetakse, et rikkumine on toimus ajal, mil
kindlustatu oleks pidanud oma kohustuse täitma.
7. Kindlustussumma, omavastutus, välistused ja teised kindlustuslepingu tingimused määratakse
selle kindlustusperioodi järgi, mil toimus kahju põhjustanud rikkumine.

DOKUMENTEERIMISKOHUSTUS
8. Kindlustusvõtja peab pidama kirjalikku või elektroonilist arvestust kindlustatud tegevuse kohta.
Kindlustatu peab kirjalikult või elektroonilises vormis säilitama info, kellele, millal ja millise
sisuga tervishoiuteenust osutati.

PATSIENDI TEAVITAMISE JA TEMA NÕUSOLEKU SAAMISE KOHUSTUS
9. Kindlustatu peab patsienti teavitama ja fikseerima patsiendi nõusoleku tervishoiuteenuse
osutamiseks vastavalt õigusaktides toodud nõuetele.

NÕUETE ESITAMISE TÄHTAEG
10. If hüvitab need kindlustusjuhtumist tingitud nõuded, mis edastati Ifile:
10.1. tervishoiuteenuse osutaja vastutuskindlustuse kliendisuhte perioodil või
10.2. pärast tervishoiuteenuse osutaja vastutuskindlustuse kliendisuhte perioodi lõppemist ühe
aasta jooksul.
11. If ja kindlustusvõtja võivad sõlmida erikokkuleppe nõuete esitamise laiendatud perioodi kohta.
12. If ja kindlustusvõtja võivad sõlmida tagasiulatuva kindlustuskaitse erikokkuleppe, mis
märgitakse poliisile. Sel juhul kehtib kindlustus ka nende rikkumiste suhtes, mis toimusid
poliisil märgitud tagasiulatuva kaitse perioodil tingimusel, et kindlustusvõtja ega kindlustatu ei
teadnud rikkumisest, nõudest või võimaliku nõude aluseks olevast asjaolust enne erikokkuleppe
sõlmimist.
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TERVISHOIUTEENUSE OSUTAJA VASTUTUSKINDLUSTUSE KLIENDISUHTE PERIOOD
13. Kliendisuhte periood koosneb Ifi tervishoiuteenuse osutaja vastutuskindlustuse järjestikustest
kindlustusperioodidest, kui tervishoiuteenuse osutaja on jäänud samaks.
14. Kliendisuhte periood lõpeb kindlustusperioodi viimasel päeval, kui järgmisel päeval ei alga järgmist
tervishoiuteenuse osutaja vastutuskindlustuse kindlustusperioodi.

KINDLUSTUSE KEHTIVUSPIIRKOND
15. Kindlustus kehtib, kui täidetud on kõik järgmised tingimused:
15.1. kahju tekkis kindlustuse kehtivuspiirkonnas ja
15.2. nõue esitati kindlustuse kehtivuspiirkonna õiguse alusel ja
15.3. nõuet lahendatakse kindlustuse kehtivuspiirkonna kohtus.
16. Kindlustuse kehtivuspiirkond on Eesti Vabariik, kui poliisile ei ole märgitud teisiti.

VÄLISTUSED
17. Lisaks alltoodule kasutatakse „Vastutuskindlustuse üldtingimuste“ välistusi.
18. Erinevalt „Vastutuskindlustuse üldtingimustest“ hõlmab kindlustus ka nõudeid, mis on seotud
ioniseeritud kiirguse või radioaktiivse kiirguse või laserkiire kasutamisega, samuti elektromagnetilise
välja tõttu, tingimusel, et tegemist on üldtunnustatud ja tavapärase ravi- või diagnostikameetodiga.
19. If ei hüvita kahju, mis ei ole seotud poliisil märgitud tervishoiuteenusega.
20. If ei hüvita kodusünnitusega seotud kahju. Kodusünnitus on raseda soovil planeeritud, eelnevalt
kokku lepitud, väljaspool haiglat kodustes tingimustes ämmaemanda poolt vastuvõetud sünnitus.
21. If ei hüvita kahju, mis on seotud toitlustamise või ööbimise või majutusega. Eelnimetatud riske on
võimalik kindlustada ettevõtte tegevuse vastutuskindlustuse ja tootevastutuskindlustusega.
22. If ei hüvita kahju, kui nõude aluseks on patsiendi rahulolematus tervishoiuteenusega saavutatud
esteetilise tulemusega.
23. If ei hüvita kahju, mille eest kindlustatu vastutab asja müüja või tootjana.
24. If ei hüvita kahju, mis on tingitud mootorsõidukist või ehitisest, mida kindlustatu omab või
kasutab.
25. If ei hüvita ravimi, ravimeetodi või meditsiiniseadme vms uuringuga seotud kahju.
26. If ei hüvita silikoonimplantaadiga seotud kahju.
27. If ei hüvita, kui kahju tekkis mistahes nakkushaigusest, sh AIDS-ist, HI-viirusest või hepatiidist.
28. If ei hüvita kahju, mis on tingitud geenikahjustustest, geenimanipulatsioonidest või kloonimisest.
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