Õnnetusjuhtumi kindlustus
Invaliidsuse kindlustuskaitse tingimused
Kehtivad alates 06.06.2016

Invaliidsuse kindlustuskaitse tingimused kehtivad koos üldtingimustega. Lahknevuse või mitmesuse korral lähtutakse
invaliidsuse kindlustuskaitse tingimustest.

Mõisted
Hüvitis on kindlustussumma alusel arvutatav rahasumma, mille kindlustusandja maksab kindlustusjuhtumi toimumisel
kindlustatule.
Invaliidsus on kindlustatu kehaosa või meeleorgani funktsioonikahjustus, mis kestab enam kui aasta.
Kindlustusjuhtum on kindlustatu invaliidsus, mille põhjustas kindlustuskaitse kehtivusajal toimunud õnnetusjuhtum.
Kindlustuskaitse on kindlustusandja kohustus kindlustusjuhtumi saabumisel välja maksta
hüvitis kindlustatule.
Õnnetusjuhtum on kindlustatu tahtest sõltumatu välise mõju tõttu saabunud ootamatu ja ettenägematu sündmus, sh
kuumarabandus, vingumürgitus, puugihammustus.

Kindlustuskaitse kehtivus
1. Kindlustuskaitse algab poliisil märgitud kuupäeval.
2. Kindlustuskaitse kehtib üks aasta ning pikeneb samadel tingimustel automaatselt järgnevaks kindlustusaastaks.
Kindlustuslepingu tingimuste muutmise või kindlustuskaitse lõpetamise soovist tuleb teada anda kirjalikult vähemalt 30 päeva enne kindlustuskaitse kehtivuse lõppu.
3. Kui kindlustuskaitse lisatakse olemasolevale kindlustuslepingule, siis esmalt kehtib see kindlustuslepingu kindlustusaasta lõpuni. Seejärel langeb kindlustuskaitse kehtivus kokku kindlustuslepingu kindlustusaastaga.
4. Kindlustuskaitse lõpeb:
− kindlustussumma väljamaksmisel;
− kindlustuslepingu lõppemisel;
− kindlustatu 71-aastaseks saamisel;
− selle ülesütlemisel.

Kindlustussumma
5. Kindlustussumma määratakse kindlustusvõtja ja kindlustusandja kokkuleppel enne kindlustuskaitse algust.
6. Kindlustusvõtja võib taotleda kindlustussumma muutmist. Muutmise avaldus tuleb esitada üks kuu enne soovitud
muudatuse jõustumist. Uus kindlustusmakse arvutatakse muutmise hetkel kehtivate tariifide alusel.
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Hüvitise arvutamine
7. Hüvitis arvutatakse protsendina kindlustussummast sõltuvalt funktsioonikahjustuse ulatusest.
8. Täieliku funktsioonikahjustuse korral on makstava hüvitise suurus järgmine.
Funktsioonikahjustus

Hüvitise suurus, % kindlustussummast

käe kaotus õlaliigesest

70%

käe kaotus ülalpool küünarliigest

65%

käe kaotus allpool küünarliigest

60%

labakäe kaotus kuni randmeni

55%

pöidla kaotus

20%

nimetissõrme kaotus

10%

sõrme kaotus

5%

jala kaotus reie ülemisest kolmandikust

75%

jala kaotus ülaltpoolt põlve

70%

jala kaotus alumisest kolmandikust

50%

labajala kaotus

45%

suure varba kaotus

5%

varba kaotus

3%

ühe silma nägemise kaotus

50%

ühe kõrva kuulmise kaotus

30%

haistmise kaotus

5%

maitsemeele kaotus

5%

kõnevõime kaotus

50%

9. Osalise funktsioonikahjustuse korral arvutatakse hüvitis proportsionaalselt tabelis toodud hüvitise suurusest.
10. Tabelis nimetamata kehaosa või meeleorgani funktsioonikahjustuse korral arvutatakse hüvitis üksnes meditsiinilise hinnangu põhjal, arvestamata kindlustatu ametit, harrastusi ja eluviisi.
11. Ühe õnnetusjuhtumi tagajärjel tekkinud mitme funktsioonikahjustuse hüvitise arvutamisel tabelis toodud protsendid liidetakse. Maksimaalne hüvitise suurus on 100% kindlustussummast.
12. Kindlustusaasta jooksul toimunud mitme õnnetusjuhtumi hüvitiste maksimaalne suurus on 100%
kindlustussummast.
13. Enne kindlustusjuhtumit tekkinud funktsioonikahjustus arvestatakse hüvitisest maha.

Kindlustatu kohustused õnnetusjuhtumi toimumisel
14. Õnnetusjuhtumi toimumisel peab kindlustatu esimesel võimalusel pöörduma arsti poole ja teavitama
kindlustusandjat.
15. Kindlustusandja nõudmisel peab kindlustatu läbima tervisekontrolli.

Välistused
16. Kindlustusandja võib hüvitise maksmisest keelduda või seda vähendada kui kindlustusvõtja või kindlustatu:
−	andis teadlikult kindlustuslepingu sõlmimisel või kindlustuskaitse suurendamisel ebaõiget või puudulikku teavet
ja see suurendab kindlustusriski;
−	andis kindlustusjuhtumi kohta ebaõiget või puudulikku informatsiooni.
17. Kindlustusandja võib hüvitise maksmisest keelduda või seda vähendada, kui kindlustusjuhtumi põhjustas:
−	alkohol, narkootiline, psühhotroopne või muu toksiline aine. Eelnev hõlmab ka õnnetusjuhtumit kindlustatu
juhitud mootorsõidukiga, kui nimetatud aine sisaldus kindlustatu kehas ületas õnnetuse toimumise asukohariigi
õigusaktidega kehtestatud normi;
−	tahtlik enesevigastamine või enesetapu katse;
−	radioaktiivne kiirgus;
−	sõjategevus, välisvaenlase akt, kodusõda, mäss, osalemine revolutsioonis või rahvarahutustes;
−	arsti määratud ravi ja ettekirjutuste eiramine;
−	omaalgatuslik raviprotseduur või ravimite võtmine;
−	kindlustatu või kindlustusvõtja tahtlik õigusvastane tegu, sh mootorsõiduki juhtimine ilma juhtimisõiguseta.
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18. Kindlustusandja võib hüvitise maksmisest keelduda või seda vähendada juhul, kui kindlustusjuhtumi põhjustas
järgnev tegevus, mida ei ole märgitud poliisile:
−	ohtlik harrastus nagu auto- ja motosport, mägironimine ja alpinism, sukeldumine sügavamale kui 40 meetrit,
langevarjuhüpped, koopauurimine, lennundus, v.a reisijana või meeskonnaliikmena litsentseeritud reisilennukil;
−	profisport, võistlustel osalemine või rekordi purustamise katsed.
19. Kindlustusjuhtum ei ole:
−	õnnetusjuhtum, mis on tekkinud kindlustatu haiguse, puude või vaimse seisundi tagajärjel;
−	tervisekahjustus, mis tekkis kindlustatu ravimisest või temale tehtud operatsioonist, va õnnetusjuhtumi tagajärjel tekkinud tervisekahjustus.
−	infektsioon, sh selline, mille põhjustas nakkustekitaja, mis sattus organismi naha- või limaskesta vigastuse
kaudu;
−	lülisamba osteokondroos, lülidevaheliste kõhreketaste rebend või prolaps, radikulopaatia, seljapiirkonna
lihastest tulenevad valusündroomid; kõhu eesseina-, kubeme- ja diafragmaalsongad.

SEB Life and Pension Baltic SE Eesti Filiaal

Telefon 665 8020 • e-post kindlustusleping@seb.ee

3

