
PZU on AB “Lietuvos draudimas” Eesti filiaali kaubamärk Eestis. AB “Lietuvos draudimas” on Leedu kahjukindlustusselts, mis kuulub rahvusvahelisse PZU kontserni. 

1.  COVID-19 eritingimuste kehtivus

1.1.  COVID-19 eritingimusi kohaldatakse koos reisikindlustuse tin-   
    gimustega M100/2022. Eritingimused kehtivad, kui vastavad   
    kindlustuskaitsed (meditsiiniabi kindlustus ja reisitõrke-   
    kindlustus) on lepingu sõlmimisel valitud ja poliisile märgitud. 
1.2.  Eritingimustes sätestatu ulatuses ei kohaldata tingimuste   
    punktis 9 „Üldised välistused“ märgitud epideemia välistust.

2. Meditsiiniabi kindlustus

2.1.  Meditsiiniabi kindlustusjuhtumi korral hüvitatakse kindlustatud   
    isiku COVID-19-sse haigestumisega seotud ja tingimustes   
    sätestatud ravikulud kuni poliisil märgitud meditsiiniabi kind-   
    lustuse kindlustussummani.
2.2.  Meditsiiniabi kindlustuse alusel ei kuulu hüvitamisele   
    COVID-19 karantiini või muude piirangutega seotud kulutused,   
    sh täiendavad majutus- ja transpordikulud.  Karantiini jäämisel   
    lisanduvad kulud majutusele ja transpordile on võimalik kind-   
    lustada reisitõrke kindlustuskaitse alt.
   
3. Reisitõrke kindlustus

3.1.  Reisitõrke kindlustusjuhtumiks loetakse:
 -   reisi ärajäämine, kui kindlustatud isik, temaga koos reisiv pere-   
    liige või ainus reisikaaslane haigestub enne reisi algust    
    COVID-19 viirusesse ja ei saa seetõttu reisile minna. 
 -   reisi katkemine, kui selle põhjustab kindlustatud isiku, temaga   
    koos reisiva pereliikme või ainsa reisikaaslase haigestumine   
    reisil COVID-19 viirusesse.  Sellisel juhul hüvitatakse kind-   
    lustatud isiku põhjendatud lisakulu majutusele ja transpordile   
    Eestisse tagasipöördumiseks ning välisriigis karantiinis viibi-   
    miseks kuni 14 päeva eest.
3.2.  COVID-19 läbipõdenud inimesele kehtib COVID-19 tõttu reisi   
    ärajäämise kaitse juhul, kui reisi alguskuupäevaks on terve-   
    nemisest möödas vähemalt 3 kuud. Kui reisi alguskuupäevaks   
    on tervenemisest möödas vähem, kui 3 kuud, siis reisi ära-   
    jäämise kindlustuskaitse kehtib juhul, kui enne reisikindlustuse   
    lepingu sõlmimist on PCR-testi tulemus negatiivne.
3.3.  Kõik muud reisitõrke juhtumid, mis on mõjutatud COVID-19   
    viirusest (riikides kehtestatud karantiininõuded, kohustuslikud   
    testimised, eneseisolatsioon, teatud piirkondadesse sisenemise   
    keelud, lennuaegade muutused/lendude tühistamised jm.)   
    ning nendest tingitud täiendavad kulud, hüvitamisele ei kuulu.  

4. Muu

4.1.  Hüvitamisele ei kuulu reisimiseks vajaliku COVID-19 testimise   
    kulu.
4.2.  Hüvitamine toimub eeldusel, et kindlustatud isikul on medit-   
    siiniliselt kinnitatud COVID-19 haigestumine.
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