
Kus ma olen kindlustatud?
Kindlustus kehtib poliisil märgitud territooriumil
Eraisiku vastutuskindlustus kehtib Eesti piires

Õnnetusjuhtumikindlustus
Kindlustusteenuse teabedokument
ADB Gjensidige Eesti filiaal
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Kindlustada on võimalik  poliisile märgitud inimese
elu
tervis
töövõime
ravikulu
vastutus kolmandale isikule põhjustatud kahju eest

Surma kindlustusjuhtum on kindlustatu surm
õnnetusjuhtumi tagajärjel või hiljemalt 1 aasta jooksul
alates õnnetusjuhtumi toimumisest
Püsiva puude kindlustusjuhtum on, kui õnnetusjuhtumi
tagajärjel tekib kindlustatul püsiv tervisekahjustus.
Tervisekahjustus on püsiv, kui kehaosa või
meeleorgani funktsioon ei ole taastunud ühe aasta
jooksul alates õnnetusjuhtumi toimumisest
Valuraha kindlustusjuhtum on, kui õnnetusjuhtumi
tagajärjel tekib kindlustatul ajutine tervisekahjustus,
mille ravi kestab raviasutuse kinnituse kohaselt
vähemalt 7 päeva
Päevaraha kindlustusjuhtum on, kui õnnetusjuhtumi
tagajärjel tekib kindlustatul ajutine töövõimetus, mis
kestab üle 7 päeva
Ravikulu kindlustusjuhtumiks on õnnetusjuhtumi
tagajärjel tekkinud mõistlik ja põhjendatud ravikulu, kui
vastav kulu on kantud 1 aasta jooksul
kindlustusjuhtumi toimumisest, ning seda ei hüvita
haigekassa
Kriitilise haiguse kindlustusjuhtumiks on kindlustatule
pandud tingimustes nimetatud haiguse lõplik diagnoos
ning ellujäämisperioodil elus püsimine
Kindlustussumma on märgitud poliisil ning on
määratud kindlustuslepingu sõlmimisel numbrilise
väärtusena
Teatud kulu hüvitatakse vaid osaliselt, näiteks

ühe kindlustusjuhtumi kohta

Mida kindlustatakse?
Kindlustatud ei ole

füüsilise või vaimse puudega isik, kes vajab
pidevat ja regulaarset kõrvalabi, juhendamist või
järelevalvet
kahju, mille tekkimine ei olnud ettenägematu
kahju seoses psühhiaatriliste haiguste (näiteks
depressioon, skisofreenia, ärevushäirete) raviga
kulu alternatiivmeditsiinile, vabamüügi ravimitele
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Mida ei kindlustata?
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! Kui selles ei ole lepingut sõlmides eraldi kokku lepitud,
ei hüvitata näiteks:
! kahju, mis on tekkinud riskiohtlike tegevuste

tagajärjel
! kahju, mis on tekkinud seoses ohutusnõuete

täitmata jätmisega
! kahju, mis on tekkinud kliendi tahtlusest või raskest

hooletusest
! kahju, mis on tekkinud alkoholi, ravimite vm ainete

  üledoosist või narkootiliste ainete kasutamisest
! kahju, kui kindlustatu juhtis mootorrattast või

Kas kindlustuskaitsel on piiranguid?

Teabedokumendis on õnnetusjuhtumikindlustuse üldine ülevaade. See ei kajasta Teie kindlustushuvist ja nõudmistest lähtuvaid kindlustuslepingu tingimusi.
Lepingu tingimused on muudes dokumentides, näiteks pakkumuses, kindlustustingimustes ja poliisil.

Mis liiki kindlustusega on tegemist?
Õnnetusjuhtumikindlustus on eelkõige ootamatust ja välismõjudest tingitud sündmusest tekkinud kindlustatu ajutise või püsiva tervisekahjustuse, ajutisest
töövõimetuse või surmaga kaasnenud finantskahju kindlustus.

Millised on mu kohustused?
• Teie põhikohustus on tasuda kindlustusmakse
• Kindlustusandjat tuleb teavitada riskiasjaoludest ja nende muutumisest
• Täita tuleb kindlustuslepingus märgitud ohutusnõudeid, sh

• kindlustatu peab oma tegevuses arvestama olusid, käitumisnorme ja oma seisundit
• tuleb täita arsti, reisikorraldaja, politsei jt juhiseid
• tuleb järgida riigi ja teiste kohaseid soovitusi, näiteks terviseameti soovitusi vaktsineerimise kohta

• Kindlustusandjat tuleb kindlustusjuhtumist viivitamata teavitada ja järgida tema juhiseid



Millal ja kuidas ma maksan?
Kindlustusmakse suurus ja tasumise tähtaeg on pakkumusel ja poliisil. Makseid on võimalik tasuda arve alusel ülekandega ning kontoris
maksekaardiga.
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Millal kindlustuskaitse algab ja lõppeb?
Kindlustuskaitse algab kindlustusperioodi alguskuupäeval. Kindlustuskaitse lõpeb kindlustusperioodi möödumisel. Kriitilise haiguse
kindlustusperiood algab 28 päeva möödudes kindlustuslepingu sõlmimisest.
Kindlustuskaitse võib lõppeda enne lepingus märgitud kindlustusperioodi lõppu. Näiteks võib kindlustusandja lepingu lõpetada,
kui kindlustusmakse on  tasumata.
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Kuidas saan kindlustuslepingu lõpetada?
Lepingu lõpetamiseks tuleb esitada sooviavaldus kindlustusandjale. Tavaliselt saab lepingu ennetähtaegselt lõpetada vaid kindlustusvõtja
ja kindlustusandja kokkuleppel.

Millal ja kuidas ma maksan?
Kindlustusmakse suurus ja tasumise tähtaeg on pakkumusel ja poliisil. Makseid on võimalik tasuda arvarvar e alusel ülekandega ning kontoris
maksekaardiga.


