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Ifi Eestis kehtiva reisikindlustuse tingimused
välismaalastele
TT-E-20181

Teie ees on reisikindlustuse tingimused, mis on kindlustuslepingu oluline osa. Seega võtke
endale aega ja palun lugege need läbi!
Need tingimused on mõeldud Eestis ajutiselt viibivale välismaalasele.
Need tingimused ei ole mõeldud Eestis alaliselt elavatele inimestele.

LEPINGUGA SEOTUD ISIKUD
1. Kindlustusvõtja on isik, kes sõlmis If P&C Insurance AS-ga (edaspidi If) kindlustuslepingu.
Kindlustusvõtja peab kindlustatule tutvustama kindlustuslepingu tingimusi.
2. Kindlustatu on poliisile märgitud inimene, kelle tervis on kindlustatud.

KINDLUSTUSE KEHTIVUS
3. Kindlustus kehtib ainult Eestis toimunud kindlustusjuhtumitele.
4. Kui kindlustatu on viibinud Eestis kauem kui aasta, sõlmitakse reisikindlustus ainult
erikokkuleppel.
KORDUVREISIDE KINDLUSTUS
5. Soovi korral saab valida korduvreiside kindlustuse. Korduvreiside kindlustuse puhul võib
kindlustusperioodi ajal Eestisse reisida mitu korda, kuid ühe reisi kestvus ei tohi ületada
poliisil märgitud päevade arvu. Päevi loetakse reisi esimesest päevast. Kui reis on pikem kui
poliisile märgitud, siis kindlustus ületatud päevade ajal ei kehti.

KINDLUSTUSJUHTUM
6. Kindlustusjuhtum on :
- kindlustatu tervisliku seisundi ootamatu halvenemine, mis saab alguse või mille esmased
sümptomid ilmnevad Eestis kindlustusperioodi jooksul ja mille ravimiseks vajab kindlustatu
vältimatult arstiabi;
- kindlustatu surm kindlustusperioodil.
7. Kindlustus ei kehti nende juhtumite osas, mis toimusid enne kindlustusperioodi algust või
pärast kindlustusperioodi lõppu.
NB! Palun lugege kindlasti ka välistusi.
RAVIKULUD JA RETSEPTIRAVIMID
8. If hüvitab reisi ajal tehtud ja meditsiiniabi kindlustusjuhtumist tingitud kulud
retseptiravimitele ja ravikulud, kui need on tehtud 60 päeva jooksul arvates
kindlustusjuhtumist.
9. If hüvitab haiglaravi, kui see on eelnevalt Ifiga kooskõlastatud. Selleks helistage Ifile.
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HAMBARAVI
10. If hüvitab kindlustusperioodil Eestis alanud hambavalu korral ravikulud, sealhulgas ravimid,
hüvitislimiidiga kuni 200 eurot ainult järgmiste Eestis sooritatud protseduuride eest:
- põletikukolde avamine;
- juurekanali puhastamine;
- ajutine plombeerimine;
- hamba eemaldamine;
- õnnetusjuhtumist (nt kukkumine) tingitud hambaravi esmaabi kulud.
11. If ei hüvita plaanilist hambaravi.
KINDLUSTATU SURM
12. If hüvitab kindlustusjuhtumi korral:
- kindlustatu matmis- või tuhastamiskulud Eestis;
- kindlustatu surnukeha kindlustatu alalise elukoha riiki viimise kulu.
13. If hüvitab eelnimetatud kulud, kui need on eelnevalt Ifiga kooskõlastatud. Selleks helistage Ifile.
TRANSPORDIKULUD
14. If hüvitab kindlustusjuhtumi korral:
- kindlustatu transpordikulud meditsiiniabi saamiseks Eesti piires;
- raskelt haige või vigastatud kindlustatu alalise elukoha riiki viimise kulu. Ifi poolt heaks kiidetud
arst otsustab, millal kindlustatu tervis võimaldab alalise elukoha riiki tagasi pöörduda.
15. Kindlustatu alalise elukoha riiki viimise korraldamiseks tuleb helistada Ifile. If hüvitab eeltoodud
teenuste kulu ainult siis, kui need on Ifiga eelnevalt kooskõlastatud.

KÕRGENDATUD RISKIGA TEGEVUS SH SPORT
16. Meditsiiniabi kindlustus kehtib kõrgendatud riskiga tegevustes vaid siis kui poliisile on nii
märgitud.
17. Kõrgendatud riskiga tegevused on:
17.1. meeskonnamängud: jäähoki, jalgpall, saalihoki, korvpall, pesapall;
17.2. jõuspordialad: atleetvõimlemine, jõutõstmine; rammumehe üritused;
17.3. talispordialad: lumelauasõit ja mäesuusatamine talispordikeskustes märgistatud radadel;
17.4. veespordialad: purje- ja lainelauasõit (surfing), sukeldumine ja veesuusatamine turistina;
17.5. enesekaitse alad: judo; kendo maadlus, sumo;
17.6. massispordiüritustest osavõtmine, näiteks maratonid jms;
17.7. mistahes võistlusspordiga tegelemine, sh võistlusteks ettevalmistumine, osalemine
treeninglaagris.
18. Meditsiiniabi kindlustus ei kehti järgmiste eriti ohtlike aladega tegelemisel va juhul kui selles on
Ifiga eraldi kokkulepitud ja see ala on poliisile märgitud:
18.1. alpinism, kalju-, seina-, mägironimine,- matkamine kõrgemale kui 2000 m merepinnast;
18.2. auto- ja motosport, kardiga sõitmine, mootorkelgutamine;
18.3. bobisõit (kelgusport);
18.4. benjihüpped;
18.5. langevarjuhüpped, sõitmine delta- või paraplaaniga, purilennukiga, õhupalliga, lennusport;
18.6. lumelauasõit ja mäesuusatamine väljaspool talispordikeskuse tähistatud radasid;
18.7. kiir-ja sööstlaskumine, slaalom, suusahüpped jms;
18.8. avamerel purjetamine, sportsukeldumine, rafting, veemoto; lohesurf;
18.9. võitluskunst või enesekaitsega seotud alad nagu vabavõitlus (MMA), karate, poks, taipoks,
kickbox jms;
18.10. ekstreemsport, sh jalgrattaga mäest laskumine (down hill), sõitmine BMX trikirattaga,
rulatrikid, heli-ski jms.
19. Samuti loetakse erikokkulepet vajavateks teisi eriti ohtlikke tegevusi, mille käigus esineb kõrge
risk saada kehavigastusi või surra.
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FÜÜSILINE PALGATÖÖ
20. Füüsilise palgatöö tegemisel, näiteks ehitaja või koristaja vms, kehtib kindlustus ainult juhul, kui
poliisile on tehtud vastav märge.
21. Kindlustus ei kehti töötamisel riskohtlikel töödel või ametites, mis on näiteks:
- kaevandustöötaja, puurtornil töötaja;
- kalur, laeval töötaja;
- lennukimeeskonna liige;
- politseinik, turvatöötaja, päästetöötaja, demineerija;
- kaitseväeteenistuse tegevteenistuja, piirivalveteenistuja;
- sõjalisest tegevusest, õppustest ja harjutustest osavõtja;
- rahuvalvemissioonil osaleja;
- mistahes muu töö, amet või tegevus, mille täitmisel kindlustatu kannab või kasutab relva või
käitleb lõhkeaineid.

VÄLISTUSED
22. If ei maksa hüvitist, kui pole tegemist kindlustusjuhtumiga.
23. If ei hüvita kahju või kulu, mis ei vasta hüvitatava kahju või kulu tunnustele.
24. If ei hüvita kulu, mida kindlustatu oleks pidanud tegema kindlustusjuhtumist sõltumata.
ETTENÄHTAV SÜNDMUS
25. If ei hüvita, kui kahju põhjustas asjaolu, mis oli kindlustuslepingu sõlmimise ajaks
kindlustusvõtjale või kindlustatule teada või ettenähtav.
HAIGESTUMINE, ÕNNETUSJUHTUM JA KULUD VÄLJASPOOL EESTIT
26. If ei hüvita kulu, mille põhjuseks on enne Eestisse jõudmist alanud haigus või enne Eestisse
jõudmist tekkinud vigastus. Seda välistust ei kasutata kroonilise haiguse eluohtlikul ägenemisel
antava esmaabi puhul.
27. If ei hüvita väljaspool Eestit tehtud kulu isegi juhul, kui kulutuse põhjustas Eestis toimunud
kindlustusjuhtum.
ETTEPLANEERITUD RAVI KULU
28. If ei hüvita etteplaneeritud ravi kulu, sh plaaniline tervisekontroll.
RASEDUS, SÜNNITUS
29. If ei hüvita rasedusest, sünnitusest, sellega seotud tüsistustest, samuti sünnitusjärgsest ravist või
hooldusest tingitud kulu. Välistust kasutatakse nii ema kui ka lapsega seotud kuludele.
VÄLISTUSED ALALISE ELUKOHA RIIKI PÖÖRDUMISEL
30. If ei hüvita alalise elukoha riiki pöördumise kulu, kui kindlustatu pöördus ise reisilt tagasi seda
Ifiga kooskõlastamata või eiras Ifi või arsti juhiseid.
31. Kui Ifi poolt heaks kiidetud arst peab alalise elukoha riiki viimist võimalikuks, kuid haige või
vigastatud kindlustatu keeldub sellest, ei hüvita If mistahes edasisi kulusid.
32. If ei hüvita alalise elukoha riiki pöördumist, kui Ifi poolt heaks kiidetud arst ei pea seda arstlikult
põhjendatuks.
MUUD VÄLISTUSED
33. If ei hüvita kulu:
- mis ei ole vältimatu;
- arsti ettekirjutuseta protseduuridele ja teenustele;
- retseptita ostetud ravimitele;
- taastusravile;
- mittemeditsiinilistele või alternatiivmeditsiini ravimeetoditele;
- ravile, mida osutas ilma ravimisõiguseta isik;
- tätoveerimisele, tätoveeringu eemaldamisele või selle tüsistustele;
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- psüühika- ja käitumishäire, sealhulgas depressiooni, diagnoosimisele ja ravile;
- suguhaiguste, HI-viiruse ja AIDS-i diagnoosimisele ja ravile;
- vaktsineerimisele, v.a vaktsineerimine kindlustusjuhtumi raviks.
MORAALNE KAHJU
34. If ei hüvita moraalset ehk mittevaralist kahju.
KINDLUSTATU ALALISE ELUKOHA RIIGIS TOIMUNUD JUHTUM
35. If ei maksa hüvitist, kui kahju põhjustanud sündmus toimus kindlustatu alalise elukoha riigis.
KINDLUSTUSVÕTJA JA KINDLUSTATU TEGEVUS
36. If ei hüvita, kui
- kindlustatu põhjustas kindlustusjuhtumi tahtlikult või raske hooletuse tõttu;
- kindlustatu põhjustab kindlustusjuhtumi juhtides sõidukit, mille juhtimiseks tal ei olnud
juhtimisõigust;
- kahju põhjustab või sellele aitas kaasa tahtliku kuriteo tunnustega teo toimepanemine
kindlustatu poolt;
- kindlustusvõtja või kindlustatu esitab Ifile ebaõigeid andmeid.
JOOBESEISUND
37. If ei hüvita, kui kahju põhjustas või kahju tekkimisele aitas kaasa kindlustatu joobeseisund või
selle järelnähud.
TEISE ISIKU POOLT HÜVITATAV KULU
38. If ei hüvita kahju, mida makstakse liikluskindlustuse seaduse alusel.
39. If ei hüvita, kui muu isik on otsustanud kahju hüvitada või seda juba teinud.
EPIDEEMIA
40. If ei maksa hüvitist, kui kahju põhjustas riiklikult välja kuulutatud epideemia.
SÕDA, RELVAKONFLIKT, ÜLESTÕUS, MASSILINE KORRATUS
41. If ei maksa hüvitist, kui kahju põhjustas sõda või relvakonflikt, ülestõus, massiline korratus.
TERRORISM
42. Terrorismiks loetakse mistahes tegu, sealhulgas vägivalla kasutamist:
- mis on toime pandud ühe inimese või inimeste grupi poolt, kes tegutseb iseseisvalt või seoses
mõne organisatsiooniga ja
- sellel teol on poliitiline, usuline või ideoloogiline eesmärk, sh valitsuse mõjutamine või
avalikkuses hirmu tekitamine poliitilisel, usulisel või ideoloogilisel eesmärgil.
43. If ei hüvita kahju, mille põhjuseks on terrorism.
RAHVUSVAHELISTEST SANKTSIOONIDEST TULENEVAD PIIRANGUD
44. Kõik riskid, mille kindlustamine on vastuolus või mis muutuvad vastuolus olevaks piirangute,
keeldude või sanktsioonidega, mis kehtestati ÜRO, Euroopa Liidu või Ameerika Ühendriikide
poolt, on kindlustuskaitsest välistatud alates päevast, mil eelnimetatud piiranguid, keelde või
sanktsioone kohaldatakse vastava Lepingu suhtes.
45. Kui ÜRO, Euroopa Liidu või Ameerika Ühendriikide kehtestatud sanktsioonid takistavad otseselt
või kaudselt kindlustusteenuse osutamist vastava Lepingu alusel, on Ifil õigus Leping
üles öelda, saates kindlustusvõtjale kirjaliku teate. Leping loetakse üles öelduks 14 päeva
möödumisel päevast, mil ülesütlemisteade jõudis kindlustusvõtjani. Kommunikatsioonikatkestuse korral loetakse, et ülesütlemisteade on üle antud, kui teade on välja saadetud või
teadet on üritatud välja saata.üritatud välja saata.
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TUUMARELV, TUUMAENERGIA, RADIOAKTIIVSUS
46. If ei hüvita, kui kindlustusjuhtumi põhjustab tuumarelv, tuumaenergia või radioaktiivsus.

JUHISED KAHJUJUHTUMI KORRAL
47. Ifile tuleb kahjujuhtumi toimumisest esimesel võimalusel teatada. Ifist saab täpsemaid juhiseid
edasiseks käitumiseks.
48. Kui kindlustatu vajab kindlustusjuhtumi korral arstiabi, mis ei ole haiglaravi, võib ta otse
pöörduda tegevusloaga raviasutusse Eestis. Kui kindlustatu ei tea, millisesse raviasutusse
pöörduda, võib ta helistada ravi korraldamiseks Ifile.
49. Ifile tuleb kohe helistada:
- kui kindlustatu vajab haiglaravi;
- kindlustatu alalise elukoha riiki viimise korraldamiseks;
- surnud kindlustatu Eestis matmise või alalise elukoha riiki viimise korraldamiseks.
If hüvitab eeltoodud teenuste kulu ainult siis, kui need on Ifiga eelnevalt kooskõlastatud.
50. Kahjujuhtumi korral tuleb Ifile anda õiget ja täielikku teavet kahjujuhtumi asjaolude, kahju
suuruse ja võimalike vastutavate isikute kohta.
51. Kahjujuhtumi korral tuleb Ifile esitada dokumente, kirjalikke seletusi ja vastata Ifi küsimustele.
Kui Ifile esitati koopiad, on Ifil õigus nõuda originaaldokumente.
52. Ifil on õigus saada kolmandatelt isikutelt kahjujuhtumiga seotud dokumente ja informatsiooni.
53. Kindlustusvõtja peab Ifi nõudel esitama tõendid kindlustatu reisi alguse, lõpu,
läbisõidukohtades viibimise aja ja reisi marsruudi kohta.
TÕENDID KINDLUSTUSJUHTUMI KORRAL
54. Hüvitise taotlemiseks tuleb esitada järgmised dokumendid:
- teade kindlustusjuhtumi toimumise ja asjaolude kohta ning taotlus kindlustushüvitise
saamiseks;
- diagnoosi sisaldav arstitõend;
- retseptiravimite, ravi- ja transpordiarveid.
55. Ifil on õigus nõuda täiendavate tõendite esitamist, nt tõend Eestis viibimise aja kohta, varasem
haiguslugu vm.

KINDLUSTUSSUMMA
56. If ei hüvita kõigi sama kindlustusperioodi kindlustusjuhtumite kohta kokku rohkem kui
poliisile märgitud kindlustussumma, kusjuures rakendatakse ka kindlustustingimustes toodud
hüvitislimiite.
57. Kui poliisile on märgitud mitu kindlustatut, kehtivad kindlustussummad ja kindlustustingimustes toodud hüvitislimiidid iga kindlustatu kohta eraldi.
HÜVITISLIMIIDID
58. Kui kindlustustingimustes on teatud juhtumite või kulude puhul ette nähtud hüvitislimiit, siis
maksab If hüvitist kuni hüvitislimiidini. Hüvitislimiidid on kehtestatud näiteks hambaravile.
59. Hüvitislimiidid sisalduvad vastavas kindlustussummas. Hüvitislimiidid ei lisandu
kindlustussummale.

OMAVASTUTUS
60. Omavastutus on kindlustuslepinguga määratud rahasumma, mille võrra If vähendab hüvitist.
Omavastutust kasutatakse siis, kui see on poliisile märgitud.
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KINDLUSTUSHÜVITIS
61. Kindlustushüvitise saamiseks on vaja esitada Ifile info kahjujuhtumi ja kulutuste kohta.
62. If teeb kindlaks kas on tegemist kindlustusjuhtumiga ja millises ulatuses on kohustus kahju
hüvitada.
63. Hüvitise saamise õigus on kindlustatul või talle teenust osutanud ettevõttele, näiteks
raviasutusele.
64. Kui hüvitamine sõltub kohtu- või kohtueelses menetluses tuvastatavatest asjaoludest, on Ifil
õigus teha hüvitamise või sellest keeldumise otsus pärast menetluse peatamist või lõpetamist.

KINDLUSTUSLEPINGU RIKKUMINE
65. Kui If viivitab hüvitamisega, maksab If viivist vastavalt võlaõigusseadusele.
66. Kui kindlustatu või kindlustusvõtja on kindlustuslepingut rikkunud, on Ifil õigus vähendada
hüvitist või keelduda hüvitise maksmisest, kui võlaõigusseaduses ei ole ette nähtud teisiti.
67. Ifil on õigus hüvitis osaliselt või täielikult tagasi nõuda, kui If sai kindlustuslepingu rikkumisest
teada alles pärast hüvitamist.
68. Kindlusvõtja vastutab kindlustatu eest. Kindlustusvõtja peab kindlustatule selgitama
kindlustuslepingust tulenevaid nõudeid.

KINDLUSTUSLEPINGU SÕLMIMINE
69. Lepingu sõlmimisel peab kindlustusvõtja teavitama Ifi kõigist asjaoludest, millel võib olla
mõju Ifi otsusele leping sõlmida või kindlustuskaitse ulatusele. If tugineb kindlustuslepingu
sõlmimisel kindlustusvõtja poolt avaldatud andmetele.
70. If väljastab poliisi, mis on pakkumus kindlustuslepingu sõlmimiseks. Kindlustuslepingu
sõlmimise ja jõustumise tingimused märgitakse poliisile.
71. Kindlustusvõtja nõustub kindlustuslepinguga, tasudes kindlustusmakse poliisile märgitud
tähtaja jooksul.
72. Kindlustusleping koosneb poliisist, kindlustustingimustest ja muudest dokumentidest, millele
viidatakse poliisil. Erinevates dokumentides toodud õigused ja kohustused kehtivad koos,
teineteist välistamata.
73. Ifi ja kindlustusvõtja eelnevaid tahteavaldusi, tegusid või kokkuleppeid ei loeta
kindlustuslepingu osaks.
74. Ifil on õigus väljastada poliisi koopia kindlustatule.

TEADETE SAATMINE
75. Kindlustusvõtja edastab teated Ifile e-posti teel, Ifi e-büroo kaudu või posti teel.
76. If edastab teated kindlustusvõtjale, kindlustatule e-posti, posti või sms-i teel. If kasutab või
e-posti- või postiaadressi või telefoninumbrit, mis on poliisil või isiku kodulehel või on muul
viisil Ifile teatavaks tehtud.
77. If loeb e-kirja saatjaks isiku, kelle e-posti aadressilt kiri on saadetud, kui see aadress on
kindlustuslepingu dokumentides märgitud, isiku kodulehel või muul viisil Ifile teatavaks tehtud.

IFI KOHUSTUS TEAVITADA KINDLUSTUSVÕTJAT
78. Kui kindlustusperioodi jooksul muutub Ifi nimi või õiguslik vorm, aadress või
kindlustusjärelevalve aadress, teavitab If kindlustusvõtjat sellest Ifi kodulehel või massimeedias.
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KINDLUSTUSVÕTJA KOHUSTUS TEAVITADA IFI
79. Kui Ifile esitatud andmed osutuvad kindlustusperioodi jooksul valeks või puudulikuks, peab
kindlustusvõtja sellest Ifile esimesel võimalusel teatama.

KINDLUSTUSLEPINGU LÕPPEMINE JA LÕPETAMINE
80. Kindlustusleping lõpeb kindlustusperioodi viimasel päeval.
81. Kindlustuslepingu saab lõpetada seaduses või kindlustuslepingus toodud juhtudel.
82. Kui kindlustusvõtja või If soovib peale juhtumi kohta otsuse tegemist lepingu üles öelda, peab ta
31 päeva jooksul arvates otsuse tegemisest sellest teist lepingu osapoolt teavitama. Leping lõpeb
31 päeva möödumisel peale eelnimetatud teate esitamist.

JÄRELEVALVE, VAIDLUSTE LAHENDAMINE, KOHALDATAV ÕIGUS
83. Ifi üle teostab järelevalvet Finantsinspektsioon (Sakala 4, 15030 Tallinn).
84. Lepingule kohaldatakse Eesti õigust.
85. Vaidluste korral lähtutakse lepingu eestikeelsest tekstist.
86. If soovib kindlustusvaidlused lahendada eelkõige läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppele ei jõuta,
lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus või Eesti Kindlustusseltside Liidu kindlustuslepitaja
juures. Enne kindlustuslepitaja poole pöördumist tuleb esitada nõue Ifile.
87. Kindlustuslepitaja poole saab pöörduda Eesti Kindlustusseltside Liidu (www.eksl.ee, Mustamäe
tee 46, Tallinn 10621) kaudu. If peab osalema lepitus-menetluses. Lepitusmenetlus on tasuta.
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