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Kindlustusmaksete tasumisest vabastamise lisakindlustus
KINDLUSTUSTINGIMUSED
Kehtivad alates 19.12.2012

1. ÜLDSÄTTED
1.1. Käesolevad lisakindlustuse kindlustustingimused kehtivad 
ainult koos Elukindlustuse üldtingimustega ning vastava põhikind-
lustuse kindlustustingimustega. 
1.2. Lisakindlustus sõlmitakse kas kindlustatu või kindlustusvõtja 
suhtes. Lisakindlustuse sõlmimine kindlustatu või kindlustusvõtja 
suhtes on fikseeritud kindlustuspoliisil.
1.3. Käesolevates kindlustustingimustes reguleerimata küsimustes 
kohaldatakse Elukindlustuse üldtingimuste ja vastava põhikindlus-
tuse kindlustustingimuste sätteid.

2. LISAKINDLUSTUSE KINDLUSTUSKAITSE
2.1 Lisakindlustuse kindlustuskaitse on kindlustusandja kohustus 
vabastada kindlustusvõtja pärast kindlustusjuhtumi saabumist 
kindlustuslepingus fikseeritud kindlustusmaksete tasumisest.
2.1 Lisakindlustuse kindlustuskaitse algab kindlustuslepingus 
fikseeritud kuupäeval, kuid mitte enne esimese lisakindlustuse 
kindlustusmakse tasumisele järgnevat kuupäeva.
2.2 Lisakindlustuse kindlustuskaitse lõpeb:
2.2.1 lisakindlustuse üles ütlemisel kindlustusvõtja algatusel - üles 
ütlemise avalduses märgitud päeval.
2.2.2 lisakindlustuse üles ütlemisel kindlustusandja algatusel - ette-
teatamistähtaja möödumisele järgneval päeval.
2.2.3 põhikindlustuse maksevabaks muutumisel - maksevabaks 
muutumise päeval.

3. KINDLUSTUSJUHTUM
3.1 Kindlustusjuhtumiks on lisakindlustuse kindlustuskaitse 
kehtivuse ajal haiguse või kehalise vigastuse tõttu tekkinud 
kindlustatu (kindlustusvõtja) täielik ja püsiv invaliidsus.
3.2 Täielik ja püsiv invaliidus on käesolevate tingimuste kohaselt 
kindlustatu (kindlustusvõtja) meditsiiniliselt tõestatud täielik 
võimetus teenida töötasu või saada 
3.3 
3.4 tulu mistahes ametis või tegevusalal vähemalt 6 järjestikuse 
kuu jooksul.
3.5 Täielikuks ja püsivaks invaliidsuseks on käesolevate tingimuste 
kohaselt ka:
3.5.1 täielik ja taastumatu nägemise kaotus mõlemal silmal;
3.5.2 kahe jäseme kaotus ülaltpoolt rannet või ülaltpoolt pahkluud.

4. KINDLUSTUSMAKSETE TASUMISEST VABASTAMINE
4.1 Kindlustatu (kindlustusvõtja) täieliku ja püsiva invaliidsuse ajaks 
vabastab kindlustusandja kindlustusvõtja kindlustuslepingus 
fikseeritud kindlustusmaksete tasumisest.
4.2 Kindlusvõtja on kohustatud tasuma kindlustusmakseid kuni 
täieliku ja püsiva invaliidsuse meditsiinilise tuvastamiseni ja 
vähemalt kuue kuu jooksul arvates invaliidistumisest teatamisest.
4.3 Pärast täieliku ja püsiva invaliidsuse tuvastamist ja kuue kuu 
möödumist tagastab kindlustusandja kindlustusvõtja poolt tasutud 
kindlustusmaksed, mille maksetähtaeg saabus pärast invaliidistu-
misest teatamist.
4.4 Kindlustusandja ei vabasta kindlustusvõtjat nende kindlustus-
maksete tasumisest ega tagasta neid kindlustusvõtja poolt tasutud 
kindlustusmakseid, mille maksetähtaeg saabus rohkem kui üks 
aasta enne täieliku ja püsiva invaliidsuse meditsiinilist tuvastamist.

5. LISAKINDLUSTUSE KINDLUSTUSMAKSED
5.1 Lisakindlustuse kindlustusmaksed arvutatakse kindlustusandja 
poolt kinnitatud tariifide alusel lähtudes kindlustatu (kindlustus-
võtja) kohta käivatest andmetes), kindlustuslepingus fikseeritud 
kindlustusmaksete suurusest, makseviisist ning lisakindlustuse 
kindlustuskaitse kehtivusajast.
5.2 Lisakindlustuse kindlustusmakse tasutakse samaaegselt 
põhikindlustuse kindlustusmaksega kas kuu-, kvartali-, poolaasta- 
või aastamaksena.

6. INVALIIDISTUMISEST TEATAMINE
Invaliidistumisest tuleb kindlustusandjale kirjalikult teatada mitte 
hiljem kui kuus kuud pärast invaliidistumist. 

7. TÄIELIKU JA PÜSIVA INVALIIDSUSE TUVASTAMINE. 
KINDLUSTUSJUHTUMI ÜLE OTSUSTAMINE
7.1 Taotlus kindlustusmaksete tasumisest vabastamise kohta tuleb 
esitada kindlustusandja vormil koos kirjaliku tõendusmaterjaliga 
invaliidistumise toimumise, iseloomu ja ulatuse kohta:
7.1.1 kindlustatu (kindlustusvõtja) eluajal;
7.1.2 mitte hiljem kui 12 kuud pärast invaliidistumist;
7.1.3 kindlustatu (kindlustusvõtja) invaliidsuse ajal.
7.2 Kindlustusandjal on õigus nõuda kindlustatu (kindlustusvõtja) 
täiendavaid meditsiinilisi uuringuid kindlustusandja poolt määratud 
arstide poolt.
7.3 Kindlustusandjal on õigus nõuda täiendavaid dokumente 
kindlustusjuhtumi üle otsustamiseks.

8. TÄIELIKU JA PÜSIVA INVALIIDSUSE EDASPIDINE KONTROLL
8.1 Kindlustusandjal on õigus teostada perioodiliselt kontrolli 
kindlustatu (kindlustusvõtja) täieliku ja püsiva invaliidsuse kestvuse 
kohta.
8.2 Kindlustusandjal on õigus perioodiliselt nõuda dokumente 
täieliku ja püsiva invaliidsuse kestvuse kohta.

9. LISAKINDLUSTUSE LÕPPEMINE (ÜLES ÜTLEMINE) JA 
TAGASIOSTUVÄÄRTUS
9.1 Kindlustusvõtjal on õigus lisakindlustus avalduse alusel 
ühepoolselt üles öelda.
9.2 Kindlustusandjal on õigus ühekuulise etteteatamistähtajaga 
lisakindlustusest taganeda punktis 10.1.1, 10.1.2 toodud asjaoludel.
9.3 Kindlustuslepingu üles ütlemisel või lepingust taganemisel 
tagasiostuväärtust ei arvestata.

10. VÄLISTUSED
10.1 Lisakindlustuse kindlustuskaitse ei kehti ja kindlustusandjal ei 
ole kohustust kindlustusjuhtumi korral kindlustusvõtjat kindlustus-
maksete tasumisest vabastada, kui:
10.1.1 kindlustusvõtja on kindlustuslepingu sõlmimisel või 
muutmisel andnud ebaõiget või puudulikku informatsiooni 
kindlustatu (kindlustusvõtja) tervisliku seisundi või isikut puuduta-
vate andmete kohta, mis võivad suurendada kindlustusriski;
10.1.2 kindlustatu või kindlustusvõtja on kindlustusmaksete 
tasumisest vabastamise taotlemisel või edaspidise invaliidsuse 
kontrolli käigus andnud ebaõiget või puudulikku informatsiooni 
kindlustatu (kindlustusvõtja) tervisliku seisundi, isikut puudutavate 
andmete, invaliidsuse toimumise, iseloomu ja ulatuse kohta;
10.1.3 kindlustusmaksete tähtajaks mittetasumisel.
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10.2 Lisakindlustuse kindlustuskaitse ei kehti ja kindlustusandjal ei 
ole kohustust kindlustusjuhtumi korral kindlustusvõtjat kindlustus-
maksete tasumisest vabastada, kui täielik ja püsiv invaliidsus on 
tekkinud:
10.2.1 AIDS-i põdemisel, haigestumisel või HIV-i kandlusel;
10.2.2 kindlustatu (kindlustusvõtja) eelnevate haiguste tagajärjel, 
mille ravimisel ei ole täidetud arsti ettekirjutisi ja soovitusi;
10.2.3 raseduse või patoloogilise sünnituse tagajärjel;
10.2.4 enesetapukatse tagajärjel;
10.2.5 enese tahtliku vigastamise tagajärjel;
10.2.6 ohtlike spordialade- või harrastustega tegelemisel või ameti 
või tegevusala vahetamisel, kui sellest ei ole eelnevalt kindlustus-
andjat informeeritud ja saadud nõusolekut lisakindlustuse 
kindlustuskaitse jätkamiseks;
10.2.7 alkohoolsete, narkootiliste, toksiliste või muude joobesei-
sundi saavutamiseks tarbitud ainete tagajärjel või asjaoludel, mis 
on põhjustatud alkohoolsetest, narkootilistest, toksilistest või 
muudest joobeseisundi saavutamiseks tarbitud ainetest;

10.2.8 õnnetusjuhtumi tagajärjel, mille kindlustatu (kindlustusvõtja) 
põhjustas transpordivahendi juhtimisel joobeseisundis või 
omamata juhtimisõigust;
10.2.9 õnnetusjuhtumi tagajärjel, mille põhjustas juht, kelle 
joobeseisundist või juhtimisõiguse puudumisest oli kindlustatu 
(kindlustusvõtja) teadlik;
10.2.10 kindlustatu (kindlustusvõtja) poolt toime pandud tahtliku 
õigusvastase teo tagajärjel;
10.2.11 tuumakatastroofi või teadliku radioaktiivsete ainete 
kasutamise tagajärjel;
10.2.12 sõjategevuse, välisvaenlase akti, kodusõja, mässu, 
revolutsiooni või rahvarahutustes osalemise tagajärjel või 
nimetatud sündmuste jäädvustamise tagajärjel.

11. Kasumiosalus
Lisakindlustus ei osale tehnilise kasumi jaotamisel.


