VÄLISMAALASE REISIKINDLUSTUS EESTIS
KINDLUSTUSTOOTE TEABEDOKUMENT
Äriühing: If P&C Insurance AS

Toode: Välismaalase reisikindlustus Eestis

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?
Välismaalase reisikindlustus Eestis on mõeldud Eestisse lühiajaliselt reisivatele välisriigi kodanikele. Reisikindlustus on eelkõige ootamatu ja
vältimatu ravikulu kindlustus välisreisi ajal. Kindlustatakse inimese tervis, et hüvitada välismaal ilmneva tervisekahjustuse või tekkiva kehavigastuse ravikulu.

Mida kindlustatakse?

Mida ei kindlustata?

MEDITSIINIABIKINDLUSTUS

Kindlustatud ei ole:

Vältimatu ravikulu kindlustus, mis tuleneb kindlustatu
tervise ootamatust halvenemisest reisi kestel. Hüvitatakse:

inimene, kelle elukoht on Eesti
Näiteks ei hüvitata:

vältimatu arstiabi kulu kuni 60 päeva jooksul
(nii ambulatoorne kui ka haiglaravi)

kahju, mille tekkimine ei olnud ettenägematu
kahju, mis on tekkinud kliendi tahtlusest või raskest
hooletusest

hambaravi esmaabikulu
retseptiravimite kulu

rasedusekomplikatsioonide ja sünnitusega seotud
kulusid

transpordikulud meditsiiniabi saamiseks Eestis või
raskelt haige või vigastatu alalise elukoha riiki tagasi
viimise transpordikulud

kahju seoses psühhiaatriliste haiguste – näiteks
depressiooni, skisofreenia, ärevushäirete – raviga
alkoholi, ravimite vm ainete üledoosist või narkootiliste ainete kasutamisest tekkinud kahju

surma korral matmis- või tuhastamiskulud Eestis
või surnukeha alalise elukoha riiki tagasi viimise kulu

kulu alternatiivmeditsiinile, vabamüügi ravimitele,
taastusravile, hambaravile, v.a vältimatu hambaravi
kahju, mille põhjustas relvakonﬁikt, ülestõus, massiline
korratus, terrorism või epideemia
kahju, mille põhjustas mõni muu kindlustuslepingus
või kindlustustingimustes sätestatud välistus

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.
Haiglaravi peab olema Iﬁga eelnevalt kooskõlastatud.
Hambaravikuludele kehtib kindlustuskaitse piiratud
ulatuses.
ˇ

Juhul, kui on valitud korduvreisikindlustuse lahendus,
on ühe reisi pikkus limiteeritud poliisil toodud päevade
arvuga.

Kus ma olen kindlustatud?
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Kindlustus kehtib Eestis.

Millised on minu kohustused?
Lugeda põhjalikult kindlustuslepingut ja kindlustustingimusi.
Tasuda õigeaegselt kindlustusmakseid.
Pöörduda haiguse või kehavigastuse korral arsti poole.
Teatada andmete muutumisest.
Täita kindlustustingimustes sätestatud ohutusnõudeid.
Teatada viivitamatult kindlustusjuhtumi tekkimisest.

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).

