
Õnnetusjuhtumikindlustus 

Kindlustusteenuse teabedokument 

AB „Lietuvos draudimas“ Eesti filiaal 

Teabedokumendis on õnnetusjuhtumikindlustuse üldine ülevaade. See ei ka jasta teie kindlustushuvist ja  nõudmistest lähtuvaid kindlustuslepingu 

tingimusi. Lepingu tingimused on muudes dokumentides, näiteks pakkumuses, kindlustustingimustes ja poliisil.  

Mis liiki kindlustusega on tegemist? 
Õnnetusjuhtumikindlustus on mõeldud inimesele, kes soovib katta ootamatu õnnetusega kaasnevaid väljaminekuid, mis on seotud ajutise vigastuse või 

töövõimetuse, püsiva puude või halvimal juhul surmaga.   

 Mida kindlustatakse?  
 

Keda ei kindlustata? 

 Lähtuvalt lepingu sõlmimisel valitud kindlustus-

võimalusest on kindlustatud poliisile märgitud inimese 

tervis , mis saab kannatada ootamatu vä lise jõu 

tagajärjel, mis põhjustab inimesele tervisekahjustuse või 

surma. 

 Kindlustushüvitise liikideks on 

 Töövõime kaotuse hüvitis. Töövõimekaotuse korral 

makstakse ühekordset  hüvitist töövõimekaotuse 

raskusastme ja kokkulepitud kindlustussumma 

järgi . Töövõime kaotuse ulatus määratakse siis, kui 

kindlustusjuhtumist on möödunud üks aasta. 

 Surmajuhtumihüvitis. Surmajuhtumi hüvitist 

makstakse, kui kindlustatu sureb kindlustusjuhtumi 

tagajärjel. Hüvitatakse kokkulepitud 
kindlustussumma.  

 Valuraha hüvitis. Valurahahüvitis on ühekordne 

hüvitis, mida makstakse, kui kindlustatul tekib 

lühiajaline tervisekahjustus ning mille ravi  kestab 

vähemalt 7 päeva.  

 Ravikulude hüvitis. Ravikulude hüvitis katab 

ravikulud, mis on tekkinud  kindlustusjuhtumi 
tagajärjel ning mille ravi ei hüvi ta haigekassa. 

Näiteks taastusravi, hambaravi. 

 Päevaraha hüvitis. Päevaraha hüvitist makstakse 

juhul , kui kindlustusjuhtumi tagajärjel tuleb olla 

töövõimetuslehel kauem kui 7 päeva. 

Kindlustusandja hüvitab esimese 4 ka lendripäeva 

eest 100% ning iga järgneva päeva eest 30% tema 

netosissetulekust.  

 Kindlustussumma on märgitud poliisil. 

 Sportimisel kehtib kindlustuskaitse i lma 

erikokkuleppeta, vä lja arvatud võistlusspordis ja selle 

treeningul või tegelemisel kindlustustingimustes 

märgi tud spordialadega. 

 Kindlustatud ei ole:  

 i s ik, kellel on va imne või füüsiline puue ning kes ei 
ole võimeline igapäevaselt toime tulema ilma 

eestkostjata; 

 i s ik, kes on alla 1 aasta vanune; 

 i s ik, kes on üle 75 aasta vanune. 
  

 Kas kindlustuskaitsel on piiranguid? 

! Loetelu hüvitamisele mittekuuluvast kahjust on toodud 
kindlustustingimustes, mille kohaselt ei hüvitata näiteks 

! kahju, mille tekkimine ei olnud ettenägematu; 

! kahju, mis on tekkinud kliendi tahtlusest või  raskest 

hooletusest; 

! kahju, mis on tingitud ajurabandusest, 

epi lepsiahoost või muudest krambijuhtumitest; 

! kahju, mis on tekkinud bakteriaalse infektsiooni 

tagajärjel (näiteks hambakaaries, puukborrelioos); 

! kahju, mis on tekkinud motospordiga tegelemisel; 

! kahju, mis on tekkinud ekstreemspordiga 
tegelemisel (näiteks ja lgratta- ja rulatrikid, lohe- ja 

la inelauasurf); 

! kahju, mil on tekkinud võitlusspordiga tegelemisel. 

! Kui  selles ei ole lepingut sõlmides eraldi kokku lepitud, 

ei  hüvitata näiteks 

! kõrgendatud riskiga tegevused: võistlussport ja 

kõrgendatud riskiga amet;  

! alaealise kindlustatupuhul ei saa va lida päevaraha 

hüvitist; 

! ravikulude hüvitise korral rakendatakse 

omavastutust; 

! ravikulude hüvitise korral hüvitatakse 

kindlustusjuhtumi tõttu kahjustunud prillide, 
kuulmisaparaadi, proteeside jmt parandamise või 
samaväärse eseme soetamise kulu kuni 600 eurot. 

 

 Kus ma olen kindlustatud? 

 Kindlustus kehtib poliisil märgitud territooriumil. 

 

 Millised on minu kohustused? 



— Enne kindlustuslepingu sõlmimist tuleb esitada kindlustusandja küsitud andmed. Esitatud teave peab olema täielik ja  õige. 

Kindlustusandja eeldab, et klient esitab ka ilma kindlustusandja küsimusteta teabe, mille suhtes kindlustusandjal on oluline äratuntav 

huvi  ja  millel on oluline mõju kindlustusmaksele. 

— Kindlustusandjat tuleb teavitada riskiasjaoludest ja nende muutumisest. 

— Kindlustusvõtja põhikohustus on tasuda kindlustusmakse. 

— Täita tuleb kindlustuslepingus märgitud ohutusnõudeid . 

— Kindlustuslepingu kehtivuse a jal tuleb mõistlikult käituda, et kindlustusjuhtumit ära hoida. 

— Kindlustusandjat tuleb kindlustusjuhtumist viivi tamata teavitada ja järgida tema juhiseid. 
 

 Millal ja kuidas ma maksan? 

Kindlustusmakse suurus ja tasumise tähtaeg on näidatud poliisil. Tavaliselt tasutakse makse pangaülekandega arve a lusel. 

 

 Millal kindlustuskaitse algab ja lõppeb? 

Kindlustuskaitse algab kindlustusperioodi alguskuupäeval. Kindlustuskaitse lõppeb 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 enne tähtaega lõpetada va id kindlustusvõtja ja 

kindlustusandja kokkuleppel. 

Tingimusi kindlustuslepingu lõpetamise, ülesütlemise ja  sellest taganemise kohta vt PZU kindlustuslepingute üldtingimustest. 

 


