
 
Elu on ettenägematu ja õnnetuste eest ei ole keegi kaitstud. Õnnetuse tõttu võib töövõime 
kahaneda või hoopiski kaduda, mis omakorda võib kaasa tuua rahamure, sest sissetulek 
väheneb järsult. Õnnetusjuhtumikindlustus on kindlustus, mis aitab sind, kui kukud, väänad jala, 
murrad luu või pead õnnetusjuhtumi tagajärjel töölt pikalt eemal olema. Gjensidige 
õnnetusjuhtumikindlustuse eesmärk on leevendada majanduslikke muresid nii kindlustatul, kui 
ka tema perel.

Pakume:

Surmajuhtumi hüvitist, mis on mõeldud kindlustatud isiku surma korral tema lähedaste 
majandusmurede leevendamiseks ja elu uuesti reele sättimiseks. Kindlustushüvitiseks on poliisile 
märgitud surmajuhtumi hüvitissumma.

Püsiva puude hüvitist, mis tagab rahamurede leevendust pikemaks ajaks. Kui peale õnnetust 
vigastus aasta jooksul ei taastu, siis makstakse püsiva puude hüvitist. Kindlustushüvitiseks  on  
püsiva puude raskusastmele vastav % poliisile märgitud  hüvitispiirist. Protsentide suurused on 
toodud tingimuste lisa 1.

Püsiva puude hüvitis  + kui õnnetusjuhtumist põhjustatud puude raskusaste on vähemalt 60%, 
maksab Gjensidige püsiva puude hüvitist poliisile märgitud püsiva puude hüvitispiiri ulatuses.

Päevaraha, mis korvab saamata jäänud tulu töövõimetuslehel oldud ravipäevade eest, 
sõltumata sellest, kas tegemist on raviga haiglas või kodus. Päevaraha hüvitis aitab täita 
haiguslehest tulenevat vahet.

Valuraha hüvitis, pakub ajutise tervisekahjustuse (näiteks luumurd, nihestus vms) ühekordset 
hüvitist, kui ravi kestab vähemalt  7päeva. Kindlustushüvitiseks  on  valuraha raskusastmele 
vastav % poliisile märgitud  hüvitispiirist. Protsentide suurused on toodud tingimuste lisa 1.
 

Õnnetusjuhtumikindlustusega boonusena lisaks ravikulu väärtuses 2500 eur

Gjensidige hüvitab kindlustatule õnnetusjuhtumi tagajärjel tekkinud järgmise mõistliku ja 
põhjendatud ravikulu, kui vastav kulu on kantud ühe aasta jooksul kindlustusjuhtumi  
toimumisest, ning kui seda ei hüvita Eesti Haigekassa:
·         arsti osutatav ja/või määratav hädavajalik uuringu- ja ravikulu, v.a psühhoteraapia kulu;

·         arsti määratud meditsiiniliste näitajate kohaselt vajalik ravimite kulu;

·         ravi seisukohalt vajalik arsti määratud füsioteraapia ja ravikehakultuuri kulu. 
Massaažikulu hüvitatakse maksimaalselt 10 korra eest ühe kindlustusjuhtumi kohta;

·         ravi seisukohalt vajaliku meditsiinilise abivahendi soetamise või üürimise kulu;

·         kindlustatu poolt kasutatavad ja kindlustusjuhtumi tõttu purunenud või kaduma läinud 
prillide, kuulmisaparaadi, proteesi jmt meditsiiniliste abivahendite parandamise või 
taassoetamise kulu;

·         õnnetuse tagajärjel tekkinud hambavigastuste ravi kulu (sh hammaste asendamise kulu);

·         plastilise kirurgia kulu.

Ravikulu hüvitatakse Eestis registreeritud riigi- või munitsipaalraviasutuse, eraraviasutuse või 
taastusravikeskuse või apteegi esitatud arvete alusel. Kui isikul ei ole kehtivat Eesti Haigekassa 
ravikindlustust, arvestatakse talle kindlustushüvitis nagu haigekassa ravikindlustatule

Kindlustus kehtib kogu maailmas ja ööpäevaringselt.

Õnnetusjuhtumikindlustus


