Kehtivad alates 01.01.2019
Kindlustusliik: õnnetusjuhtumikindlustus lisakindlustusena

1. Kindlustusjuhtum on õnnetusjuhtum, mis leiab kindlustatuga aset kindlustuskaitse kehtivuse ajal ning mille
tagajärjel tekkinud füüsiliste vigastuste tõttu kindlustatu sureb 180 päeva jooksul pärast nimetatud õnnetust.
Õnnetusjuhtum on kindlustatu tahtest sõltumatult toimunud mistahes ootamatu sündmus, mis mõjutab kindlustatut
füüsiliselt kahjustades tema tervist ning mille toimumisaeg ja -koht on võimalik kindlaks määrata (kaasa arvatud
keemiline, soojuslik, mürgine gaas jne). Õnnetusena käsitletakse ka kindlustatu tahtest sõltumatut mõõdukat või
tõsist ägedat mürgistust, mis on põhjustatud toidust, ravimitest, kemikaalidest, gaasidest, aurudest, mürgistest
taimedest või seentest. Nakkushaigusi õnnetusjuhtumina ei käsitleta.
2. Kui kindlustatu on kohtu poolt surnuks kuulutatud, siis käsitletakse seda õnnetusjuhtumina juhul, kui vastavast
kohtuotsusest ilmneb, et kindlustatu kadus jäljetult asjaoludel, mis olid eluohtlikud ning annavad põhjust arvata, et ta
suri õnnetusjuhtumi tagajärjel ning eeldatava surma kuupäev jääb aega, mil kindlustuskaitse kehtis. Kohtu poolt
kindlustatu kadunuks kuulutamist ei käsitleta kindlustusjuhtumina.
3. Sündmust käsitletakse kindlustusjuhtumina, kui seda kinnitavad ametlikud vastavate ametiasutuste poolt
väljastatud dokumendid ning muud tõendid.

4. Kindlustusjuhtumiks ei loeta õnnetusi ja terviserikkeid, mis on põhjustatud järgnevatest asjaoludest:
4.1. kindlustatu tahtlik iseenda vigastamine, iseenda mürgitamiskatse või enesetapukatse;
4.2. kindlustatu poolne alkoholi, toksiliste, narkootiliste, psühhotroopsete või muude kesknärvisüsteemi
mõjutavate ainete tarvitamine või ravimite kasutamine ilma arsti poolt määratud vastava retseptita;
4.3. kindlustatu tahtlik tegevus, millega kaasnes tema kriminaalvastutusele võtmine;
4.4. sõda, sõjaline tegevus, väljakuulutatud erakorraline olukord, tuumarelva või -seadme mõju;
4.5. kindlustatu osalemine kaklustes ja/või nendele õhutamises, välja arvatud juhul, kui juhtum jäi
õigustatud enesekaitse piiresse või kui füüsilise jõu kasutamine oli otseselt seotud ametikohustuste
täitmisega;
4.6. operatsioonid, ravikuurid ning muud meditsiinilised protseduurid, välja arvatud juhul, kui nende
protseduuride eesmärgiks oli kindlustusjuhtumi tagajärjel ilmnenud terviserikete ravimine.

5. Kindlustusjuhtumi korral makstava kindlustushüvitise suurus on võrdne kindlustuslepingus ja poliisil määratud
õnnetusjuhtumist põhjustatud surma kindlustussummaga.

6. Välistuste ilmnemise korral kindlustusandja käesolevate tingimuste kohaselt kindlustushüvitist välja ei maksa.

7. Kindlustusandjat peab kindlustusjuhtumist teavitama esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui üks kuu pärast
kindlustatu surma või kohtuotsusega surnuks kuulutamist.

8. Kindlustatu surma korral tuleb kindlustushüvituse saamiseks kindlustusandjale esitada järgnevad dokumendid:
8.1. soodustatud isiku isikut tõendav dokument;
8.2. kindlustushüvitise väljamaksmiseks avaldus, milles on märgitud kindlustusjuhtumi kuupäev,
toimumiskoht ning kirjeldus; samuti pangakonto, millele kindlustushüvitis tasutakse;
8.3. tervishoiuasutuse väljastatud tõend kindlustatu surma põhjuse kohta;
8.4. surmatunnistus (või selle notariaalselt kinnitatud koopia). Kindlustusandja võib surmatunnistust
mitte nõuda, kui kindlustusandjal on ligipääs riigi rahvastikuregistrile;
8.5. pärimisõiguse tunnistus, kui kindlustushüvitist taotlevad pärijad;
8.6. aruanne tööõnnetuse kohta, kui selline aruanne on koostatud;
8.7. politsei väljastatud tõend sündmuse kohta, kui selline on koostatud; kohtuotsus, kui seoses
kindlustusjuhtumiga on algatatud kriminaalmenetlus või kui kindlustusjuhtum on seotud
kohtumenetlusega.
9. Kindlustusandjal on õigus nõuda täiendavaid dokumente, mida eeltoodud punktides ei ole mainitud, kui need on
vajalikud kindlustushüvitise väljamaksmise põhjendamiseks ning selle suuruse määramiseks.
10. Kui dokumendi on väljastanud välisriigi asutus, on kindlustusandjal õigus nõuda dokumendi notariaalselt
kinnitatud tõlget eesti keelde. Kindlustusandja ei kata tõlkega seonduvaid kulusid.

11. Kindlustushüvitis makstakse välja kindlustusandjale teadaolevalt viimati määratud soodustatud isikule. Kui
soodustatud isikut ei ole määratud, makstakse kindlustushüvitis kindlustusvõtja seadusjärgsetele pärijatele.
12. Kui pärast kindlustushüvitise maksmist saab kindlustusandja uue informatsiooni soodustatud isiku määramise
või soodustatud isiku muutmise või tühistamise kohta, millest kindlustusandjat ei olnud enne kindlustusjuhtumi
toimumist teavitatud, ei maksa kindlustusandja täiendavat kindlustushüvitist.
13. Kui kindlustatu ja soodustatud isik surevad samal ajahetkel või kui soodustatud isik sureb enne kindlustatut
ning teisi soodustatud isikuid pole määratud, makstakse kindlustushüvitis kindlustusvõtjale või tema pärijatele. Kui
kindlustatu ja üks soodustatud isikutest surevad samal ajahetkel või kui üks soodustatud isikutest sureb enne
kindlustatut, siis makstakse kindlustushüvitis teistele kindlustuslepingus määratud soodustatud isikutele, kusjuures
kõigi osa kindlustushüvitisest suurendatakse proportsionaalselt.
14. Kindlustushüvitist ei maksta isikule, kes on kindlustusjuhtumi tahtlikult põhjustanud (vastavalt jõustunud
kohtuotsusele). Sellisel juhul makstakse vastav kindlustushüvitise osa
 proportsionaalselt teistele kindlustuslepingus määratud soodustatud isikutele või
 kui kindlustuslepingus teised soodustatud isikud puuduvad, siis kindlustusvõtjale või tema pärijatele.
15. Kui kindlustushüvitise saaja sureb pärast kindlustusjuhtumit, kuid enne kindlustushüvitise väljamaksmist, siis
makstakse kindlustushüvitis tema pärijale.

