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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 hüvitab ootamatu õnnetusega kaasnevad kulud, mis on seotud ajutise vigastuse või töövõimetuse, püsiva 

puude või  halvimal juhul surmaga. 

  

Mida kindlustatakse? 

 
 

 

Mida ei kindlustata? 

 Lähtuvalt lepingu sõlmimisel valitud kindlustus-

võimalusest on kindlustatud ootamatu ja 

ettenägematu õnnetusjuhtum, mille tagajärjel 

väline ja/või vägivaldne jõud tekitab kindlustatud 

isikule tervisekahjustuse või põhjustab tema 

surma. 

 Vastavalt kindlustuslepingu tingimustele, 

loetakse kindlustusjuhtumiks ainult seda 

juhtumit, mis on aset leidnud 

kindlustusperioodi jooksul 

 Kindlustusjuhtumi korral hüvitatakse ainult 

nende riskide eest, mis on sõlmitud 

kindlustuslepingus välja toodud ning on 

õnnetusjuhtumiga seotud 

 Tähtis on esitada infot kindlustatu tegevusala 

kohta (nt kas tegemist on mitte füüsilise, kerge- 

või raske füüsilise tööga), hobide ning muude 

huvide/tegevuste kohta. 

 Kindlustatud ei ole  

 haigestumine või nakkushaigustesse 

nakatumine; 

 kirurgiliste operatsioonide tagajärg; 

 raseduse katkemine, s.h. sünnitus 
  

  
Kas kindlustuskaitsel on 
piiranguid? 

! Kui selles ei ole lepingut sõlmides eraldi 

kokku lepitud, ei hüvitata kahju, mis toimus: 

! kroonilise haiguse, teadvuse kaotuse, 

psühholoogilise trauma, afektiseisundi või 

krooniliste neuroloogiliste haiguste tagajärjel 

! liiklusseaduse oluliste nõuete rikkumisel; 

! suguhaiguste, AIDSi ja kõikide HIV-

infektsiooni tõttu tekkinud haiguste 

tulemusena; 

! globaalsete katastroofide, loodusjõudude, 

epideemiate jms. tagajärjel; 

! alkoholi, narkootiliste- ja psühhotroopsete 

ainete või arsti poolt määramata ravimite 

tarbimisel.  
 

  

Kus ma olen kindlustatud? 

 Kindlustus kehtib poliisil märgitud territooriumil 

 Lepingu sõlmimisel saab valida alljärgnevate kehtivusalade vahel: 

 Kogu maailm. Kindlustuskaitse kehtib eranditeta kogu Maal. 

 Euroopaliit. Kindlustuskaitse kehtib Euroopa Liidu riikides.  

 Eesti. Kindlustuskaitse kehtib ainult Eesti Vabariigi territooriumil. 

 

  

Millised on minu kohustused? 

— Teie põhikohustus on tasuda kindlustusmakse. 

— Kindlustusandjat tuleb teavitada riskiasjaoludest ja nende muutumisest. 

— Täita tuleb kindlustuslepingus märgitud ohutusnõudeid, sh  

— kindlustatu peab oma tegevuses arvestama oma seisundit, olusid ja tavalisi käitumisnorme; 

— tuleb pöörduda arsti vastuvõtule 72 tunni jooksul pärast õnnetusjuhtumi toimumist. 

— Kindlustusandjat tuleb kindlustusjuhtumist viivitamata teavitada ja järgida tema juhiseid. 

 



  

Millal ja kuidas ma maksan? 

Kindlustusmakse tuleb tasuda kindlustuslepingus märgitud tähtajaks. Kui leping loetakse sõlmituks makse tasumisest, 
siis pakkumuses on märgitud aeg, mille jooksul tuleb makse tasuda. 

 

  
Millal kindlustuskaitse algab ja lõppeb? 

Kindlustuskaitse algab kindlustusperioodi alguskuupäeval. Kindlustuskaitse lõpeb kindlustusperioodi möödumisel. 

Kindlustuskaitse võib lõppeda enne lepingus märgitud kindlustusperioodi lõppu. Näiteks võib kindlustusandja lepingu 

lõpetada, kui kindlustusmakse on tasumata. 

 

  

Kuidas saan kindlustuslepingu lõpetada? 

Lepingu lõpetamiseks tuleb esitada sooviavaldus kindlustusandjale. Tavaliselt saab lepingu ennetähtaegselt lõpetada 

vaid kindlustusvõtja ja kindlustusandja kokkuleppel.  

 


