Kehtivad alates 01.01.2019.
Kindlustusliik: õnnetusjuhtumikindlustus lisakindlustusena

1. Kindlustusjuhtum on õnnetusjuhtum, mis kindlustatuga kindlustuskaitse kehtivuse ajal aset leiab. 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). Kindlustatu mõõdukat või tõsist ägedat mürgistust, mis on põhjustatud toidust, ravimitest, kemikaalidest, gaasidest,
aurudest, mürgistest taimedest või seentest, käsitletakse õnnetusena, kui see leiab aset vastu kindlustatu tahtmist.
Nakkushaigusi õnnetusena ei käsitleta).
2. Sündmust käsitletakse kindlustusjuhtumina, kui seda kinnitavad ametlikud vastavate ametiasutuste poolt väljastatud
dokumendid ning muud tõendid.

3. Kindlustusjuhtumiks ei loeta õnnetusi ja terviserikkeid, mis on põhjustatud järgnevatest asjaoludest:
3.1.
kindlustatu enda tahtlikult tekitatud vigastus, enda mürgitamiskatse või enesetapukatse;
3.2.
kindlustatu tarvitas alkoholi, toksilisi, narkootilisi, psühhotroopseid või muid kesknärvisüsteemi
mõjutavaid aineid või kasutas ravimeid ilma arsti poolt määratud vastava retseptita;
3.3.
kindlustatu juhtis mistahes sõidukit ilma vastava juhtimisõiguseta;
3.4.
kindlustatu tegeles professionaalse spordiga (professionaalse spordina käsitletakse sporti, mille tegemisel
teenitakse sissetulekut) ning sellest ei ole kindlustusandjat teavitatud;
3.5.
kaasasündinud ja/või hiljem tekkinud füüsilised puuded või terviserikked (haigused, pikaajalised haiguste
või traumade tüsistused, kaasasündinud ja/või hiljem tekkinud anomaaliad).
Antud välistuste alla ei kuulu füüsilised puuded või terviseprobleemid, mis on tekkinud kindlustuslepingu
kehtivuse ajal toimunud teise kindlustusjuhtumi tagajärjel;
3.6.
kindlustatu tahtlik tegevus, millega kaasnes tema kriminaalvastutusele võtmine;
3.7.
sõda, sõjaline tegevus, väljakuulutatud erakorraline olukord, tuumarelva või -seadme mõju;
3.8.
kindlustatu osalemine kaklustes ja/või nendele õhutamises (välja arvatud juhul, kui ei ületatud enesekaitse
piire või kui füüsilise jõu kasutamine oli otseselt seotud ametikohustuste täitmisega);
3.9.
operatsioonid, ravikuurid ning muud meditsiinilised protseduurid (välja arvatud juhul, kui nende
protseduuride eesmärgiks oli kindlustusjuhtumi tagajärjel ilmnenud terviserikete ravimine).

4. Kindlustusjuhtumi korral maksab kindlustusandja ühekordse maksena välja kindlustushüvitise, mille suurus arvutatakse
protsendina kindlustussummast, mis kindlustuslepingus on õnnetusjuhtumist põhjustatud trauma korral määratud.
Kindlustusjuhtumi tagajärgedele vastavad protsendid on täpsustatud käesolevate lisakindlustuse tingimuste Lisas 1.
5. Kindlustuslepingu kehtivuse ajal on kindlustusandjal õigus muuta käesolevate lisakindlustuse tingimuste Lisa 1
teavitades sellest kindlustusvõtjat kirjalikku taas esitamist võimaldavas vormis vähemalt üks kuu enne muudatuste
jõustumist. Kui kindlustusvõtja muudatustega ei nõustu, on tal õigus elukindlustuslepingu lisakindlustus üles öelda. Kui
kindlustusvõtja ei teavita kindlustusandjat muudatuste jõustumise kuupäevaks ülesütlemisest, siis käsitletakse seda tema
nõusolekuna muudatustega.
6. Kui kindlustatu sureb 30 päeva jooksul pärast kindlustusjuhtumit sellest juhtumist põhjustatud asjaoludel, siis
õnnetusjuhtumist põhjustatud trauma kindlustushüvitist välja ei maksta. Kui nimetatud hüvitis on juba välja makstud, siis
vähendatakse selle summa võrra elukindlustuslepingu kindlustushüvitist.

7. Välistuste korral kindlustusandja kindlustushüvitist välja ei maksa.

8. Kindlustusandjat peab teavitama kindlustusjuhtumist esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui üks kuu pärast
kindlustusjuhtumi toimumist (või kui juhtumi tagajärjed ilmnesid või määrati kindlaks hiljem, siis mitte hiljem kui üks kuu
pärast tagajärgede ilmnemist või kindlaksmääramist).

9. Kindlustushüvitise saamiseks tuleb kindlustusandjale esitada järgnevad dokumendid:
9.1. kindlustushüvitise saaja isikuttõendav dokument;
9.2. kindlustushüvituse väljamaksmiseks avaldus, milles on märgitud kindlustusjuhtumi kuupäev, toimumiskoht
ning kirjeldus; samuti pangakonto, kuhu kindlustushüvitis tasutakse;
9.3. tervishoiuasutuse väljastatud tõend, kus on esitatud diagnoos, anamnees, läbiviidud uuringud ja ravi;
9.4. dokument, mis kinnitab kindlustatu invaliidsust või töövõime kaotust, kui selline tõend on väljastatud;
9.5. aruanne tööõnnetuse kohta, kui selline aruanne on koostatud;
9.6. politsei väljastatud raport sündmuse kohta, kui selline raport on koostatud; uurimisraport ning kohtuotsus, kui
seoses kindlustusjuhtumiga on algatatud kriminaalmenetlus või kui kindlustusjuhtum on seotud
kohtumenetlusega.
10. Kindlustusandjal on õigus nõuda täiendavaid dokumente, mida eeltoodud punktides ei ole mainitud, kui need on
vajalikud kindlustushüvitise väljamaksmise põhjendamiseks ning selle suuruse määramiseks.
11. Kui dokumendi on väljastanud välisriigi asutus, on kindlustusandjal õigus nõuda dokumendi notariaalselt kinnitatud
tõlget eesti keelde. Kindlustusandja ei kata tõlkega seonduvaid kulutusi.

12. Kindlustushüvitis makstakse välja kindlustatule, kui kindlustuslepingus ei ole eraldi määratud soodustatud isikut
lisakindlustuse kindlustusjuhtumi korral.
13. Kindlustushüvitist ei maksta soodustatud isikuks määratud kolmandatele isikule, kes on tahtlikult kindlustusjuhtumi
põhjustanud (vastavalt jõustunud kohtuotsusele).
14. Kui kindlustushüvitise saaja sureb pärast kindlustusjuhtumit, kuid enne kindlustushüvitise väljamaksmist, siis
makstakse kindlustushüvitis tema pärijale.

1.1. Kindlustushüvitis on protsent õnnetusjuhtumist põhjustatud trauma kindlustussummast, vastavalt alltoodud
tabelis esitatud kehaliste vigastuste ning nende tagajärgede loetelule.
1.2. Ühe kindlustusaasta jooksul toimunud ühe või mitme kindlustusjuhtumi tagajärgede puhul makstav
kindlustushüvitise kogusumma ei tohi ületada 100% trauma puhul makstavast kindlustussummast.
1.3. Ühe kehaosa kõigi vigastuste protsentuaalne kogusuurus, mis on põhjustatud samast õnnetusest, ei saa ületada
selle kehaosa kaotuse protsentuaalset suurust. Kui kindlustushüvitist makstakse elundi (elundi funktsiooni)
kaotamise eest, siis arvestatakse hüvitisest maha juba eelnevalt samas õnnetuses elundile tekitatud vigastuste
eest makstud hüvitis.
1.4. Kui kindlustatu kaotab kindlustusjuhtumi tagajärjel elundi või see lakkab funktsioneerimast ning millest osa
(osa funktsioonist) oli juba eelnevalt kaotatud, siis vähendatakse väljamakstavat kindlustushüvitist võttes
arvesse elundi (funktsiooni) eelnevat osalist kaotust, mis oli olemas ka enne vigastust.
1.5. Kindlustushüvitist ei maksta songa korral (kõhuseinas, diafragmas, selgroo lülivaheketastes), mille on
põhjustanud füüsiline pingutus (kaasa arvatud raskete esemete tõstmine) ning songa tüsistuste korral
(radikulopaatia, neuropaatia, lülisamba kompressioon jne).
1.6. Ravi esimest (haiglasseminek) ja viimast (haiglast kojuminek) päeva loetakse üheks päevaks (voodipäev).
1.7. Luumurru või elundi vigastuse puhul teostatava operatsiooni korral (esialgsed murrud, korduvad murrud,
nihestus või pseudoartroos) makstakse kindlustushüvitist lisaks luumurru või elundi vigastuse korral
makstavale hüvitisele, kuid mitte rohkem kui 2 korda. Kindlustushüvitist ei maksta osteosünteesi
konstruktsiooni eemaldamise puhul.
1.8. Ühe konkreetse kehaosa vigastuste eest, mille on põhjustanud sama õnnetus, makstakse kindlustushüvitis välja
ainult ühe punkti alusel, mis viidatud artiklis kirjeldab kõige raskemat vigastust.

Märkused:
1. Luumurdude, osaliste ja täielike nihestuste ning liiduserebendite korral makstakse kindlustushüvitist ainult juhul, kui
antud kehavigastused on nähtavad röntgeniülesvõtetel (kompuutertomograafias või magnetresonantspiltidel).
2. Ühte luumurdu mitmes kohas (mis on tekkinud ühe kindlustusjuhtumi tagajärjel) käsitletakse ühe luumurruna, välja
arvatud juhul, kui antud punkt sätestab kindlustushüvitise maksmise mitmete luumurdude korral.
3. Luumurdudest või nihestustest tingitud operatsioon on kirurgiline protseduur, mille käigus luuotsad ühendatakse
(kirurgilise naela või traadi, plaadi või välise kinnitusaparaadi abil) või liigese terviklikkus taastatakse.
4. Kindlustushüvitist ei maksta võõrkehast (liigeseprotees, osteosüntees) tekkinud murdude ja nihestuste korral.
5. Kindlustushüvitist ei maksta, kui kindlustusandja luumurru olemasolu või selle olemust ei tunnista.
Kehaline vigastus või seisund
2.1.
2.2.

2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

2.7.
2.8.

Tasutav protsent
kindlustussummast (%)
Koljulae väliskihi murd
5%
Koljulae murd
10 %
Märkus: kui kindlustushüvitist makstakse käesoleva punkti alusel, siis punkti 2.1. alusel hüvitist ei
maksta.
Koljupõhimiku murd
15 %
Koljuluude operatsioon kolju murru tagajärjel
10 %
Ninaluu murd
4%
Teiste näoluude murrud (sõelluu, orbitaalluu, ülalõualuu, alalõualuu, ninakoopa seinad, sarnaluu,
keeleluu):
a) lahtised luumurrud
8%
b) muud luumurrud
5%
Märkused:
1. Lõua alveolaarse piirkonna murde ei käsitleta luumurdudena.
2. Kindlustushüvitist makstakse maksimaalselt kolme samas kindlustusjuhtumis viga saanud luumurru
puhul.
Luumurru tõttu läbi viidud näoluude operatsioon (välja arvatud ninaluu).
5%
Alalõua nihestus (selle kohta on vaja radioloogilist kinnitust).
3%

2.9.

2.10.

2.11.
2.12.
2.13.

2.14.
2.15.
2.16.
2.17.
2.18.
2.19.

2.20.
2.21.

2.22.
2.23.

2.24.
2.25.

2.26.
2.27.
2.28.

2.29.
2.30.

2.31.

2.32.

Murdunud roided:
a) 1 – 2 roiet
b) 3 – 5 roiet
c) 6 ja enam roiet
Kaela-, rinna- või nimmelülide kaare või keha murd:
a) üks lüli
b) kaks lüli
c) kolm lüli
d) neli või enam lüli
Kaela-, rinna- või nimmelülide nihestus
Lülisamba kaela-, rinna- või nimmelülide piirkonna operatsioon, mis on tingitud lülide murrust või
nihestusest
Lülisamba kaela-, rinna- või nimmelülide jätkete murd:
a) üks lüli
b) kaks lüli
c) kolm või enam lüli
Ristluu murd
Ristluu operatsioon luumurru tagajärjel
Õndraluu murd
Õndraluu operatsioon luumurru tagajärjel
Rinnakuluu murd
Märkus: kindlustushüvitist makstakse ka siis, kui rinnakuluumurd toimus vigastatu taastumise käigus
Abaluu murd:
a) lahtised murrud
b) kõik teised murrud
Abaluu operatsioon luumurru tagajärjel
Rangluu murd:
a) lahtised murrud
b) kõik teised murrud
Rangluu operatsioon luumurru tagajärjel
Õlevarreluu murd:
a) lahtised murrud
b) kõik teised murrud
Õlavarreluu operatsioon luumurru tagajärjel
Küünarvarreluu murrud:
a) lahtised murrud
b) kõik teised murrud
Märkus: kindlustushüvitist makstakse iga murdunud luu eest.
Küünarvarreluu operatsioon luumurdude tagajärjel
Märkus: kindlustushüvitise suurus ei sõltu opereeritud luude arvust.
Randmeluude murd
Märkus: makstakse maksimaalselt kolme samas kindlustusjuhtumis murtud luu eest.
Randmeluu operatsioon luumurdude tagajärjel
Märkus: kui kindlustushüvitist makstakse punkti 2.26 alusel küünarvarreluumurru operatsiooni eest, siis
käesoleva punkti alusel hüvitist ei maksta.
Kämblaluude murd või nihestus, pöidlalüli murd või nihestus
Märkus: kindlustushüvitist makstakse maksimaalselt kolme samas kindlustusjuhtumis murtud luu eest.
Käe II-V sõrmelüli murd
Käe II-V sõrmelüli nihestus
Märkus: Ühe sõrme mitme lüli murdu käsitletakse ühe murruna.
Kämblaluude operatsioon luumurdude tagajärjel:
a) ühe luu operatsioon
b) kahe või enama luu operatsioon
Märkus: kui kindlustushüvitist makstakse punkti 2.28 kämblaluude murdude eest, siis käesoleva punkti
alusel hüvitist ei maksta.
Vaagnaluu murrud (niudeluu, istmikuluu, häbemeluu):
a) ühe vaagnaluu murd, puusanapa serva rebend;
b) kahe vaagnaluu murd;
c) kolme või enama vaagnaluu murd, vaagnavöötme struktuuri kahjustus;
d) häbemeliiduse rebend

3%
5%
10 %
15 %
20 %
25 %
30 %
5%
10 %

3%
5%
8%
10 %
5%
5%
5%
5%

8%
5%
5%
8%
5%
5%
15 %
10 %
10 %
10 %
5%
5%
4%
5%

3%
2%
1%

3%
5%

5%
10 %
20 %
5%

2.33.
2.34.

2.35.
2.36.
2.37.
2.38.

2.39.

2.40.

2.41.

2.42.
2.43.
2.44.
2.45.
2.46.

2.47.

2.48.

2.49.

Märkus: ristluu murru korral makstakse hüvitis punkti 2.14 alusel
Vaagnaluude operatsioon luumurru tagajärjel
10 %
Märkus: kindlustushüvitise suurus ei sõltu opereeritud luude arvust
Reieluu murd:
a) lahtine murd
20 %
b) kõik teised murrud
15 %
Reieluu operatsioon luumurru tagajärjel
10 %
Kederluu murd
5%
Kederluu operatsioon luumurru tagajärjel
5%
Sääreluu murd (liigesesiseste murdude korral käesolevat punkti ei kohaldata):
a) lahtine murd
15 %
b) kõik teised murrud.
10 %
Pindluu murd (liigesesiseste murdude korral käesolevat punkti ei kohaldata):
c) lahtine murd
8%
d) kõik teised murrud.
5%
Sääreluude operatsioon luumurru tagajärjel (liigesesiseste murdude korral käesolevat punkti ei 10 %
kohaldata):
Märkus: kindlustushüvitise suurus ei sõltu opereeritud luude arvust.
Kannaliigese piirkonna luude murrud (kaasa arvatud malleolus medialis ja malleolus lateralis murd,
3%
sääreluu tagumise serva murd ning välja arvatud kontsluu ja kandluu)
Märkus: kindlustushüvitist makstakse maksimaalselt kolme samas kindlustusjuhtumis murtud luu eest.
Kandluu murd
8%
Kontsluu murd
5%
Kannaliigese piirkonna luude operatsioon luumurru tagajärjel
5%
Märkus: kindlustushüvitise suurus ei sõltu opereeritud luude arvust.
Pöialuude murrud ja nihestused
3%
Märkus: kindlustushüvitist makstakse maksimaalselt kolme samas kindlustusjuhtumis murtud luu eest.
Varbaluude murrud:
a) I varvas (suur varvas)
3%
b) II – V varvas
2%
Märkus: ühe varba luude murde ja nihestust käsitletakse ühe murru või nihestusena.
Varbaluude operatsioon luumurru tagajärjel
2%
Märkused:
1. Kui kindlustushüvitist makstakse punkti 2.44 alusel kannaliigese piirkonna luude operatsiooni eest,
siis käesoleva punkti alusel hüvitist ei maksta.
2. kindlustushüvitise suurus ei sõltu opereeritud luude arvust.
Pseudoartroos, mis kestab kauem kui 9 kuud pärast kindlustusjuhtumi toimumist ½ vastava luu murru korral
Märkus: kindlustushüvitist makstakse juhul kui pseudoartroos on tekkinud rangluu, välja makstavast
õlavarreluu, küünarvarreluu, reieluu või sääreluu murdude tagajärjel.
kindlustushüvitisest
Randme-, küünar-, õla-, kanna-, põlve- või puusaliigese nihestus, kui sellele järgnes:
a) liigese lahasessepanek 14 päevaks või kauemaks
5%
b) operatsioon
8%
Märkused:
1. Kindlustushüvitist ei maksta väikse nihestuse korral.
2. Kui üks luu on nii murdunud kui ka nihestatud, siis makstakse välja kindlustushüvitis kas murru
või nihestuse eest, sõltuvalt sellest, kumb hüvitis suurem on.
3. Kui kindlustushüvitis makstakse välja sääreluu tagaserva murru või malleolus medialis ja malleolus
lateralis murru eest punkti 2.41 alusel, siis ei maksta hüvitist hüppeliigese nihestuse eest punkti
2.49 alusel.

Märkused:
1. Kindlustusandja hindab jäseme või selle funktsiooni püsivat kaotust mitte varem kui 9 kuud ja mitte hiljem kui 18
kuud pärast kindlustusjuhtumi toimumist (kui elundi või selle funktsiooni püsivas kaotuses kahtlust pole, siis makstakse
kindlustushüvitis välja enne 9-kuise ooteaja möödumist). Jäseme või selle funktsiooni kaotuse eest makstav
kindlustushüvitis sõltub funktsiooni kaotamise ulatusest ning võib olla vahemikus 30% kuni 70% jäseme kaotuse korral
makstavast kindlustushüvitisest.
2. Kui jäseme täielikule või osalisele kaotusele järgneb replantatsioon (s.o kaotatud jäseme täielik või osaline
reimplantatsioon), siis makstakse kindlustushüvitist ainult jäseme täielikult või osaliselt kaotatud funktsiooni eest.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
3.12.
3.13.
3.14.
3.15.
3.16.
3.17.
3.18.
3.19.
3.20.
3.21.
3.22.
3.23.
3.24.
3.25.

Ainukese käe kaotus ülaltpoolt küünarliigest
Käe ja teiste õlaluude kaotus (abaluu, rangluu või nende osad)
Käe kaotus ülaltpoolt küünarliigest
Käe kaotus küünarliigese kohalt (eksartikulatsioon)
Käe kaotus ülaltpoolt randmeliigest
Labakäe kaotus
Pöidla kaotus
Pöidla distaalse lüli kaotus
II sõrme kaotus
II sõrme kahe lüli kaotus
II sõrme küüslüli kaotus
III, IV või V sõrme kaotus
III, IV või V sõrme kahe lüli kaotus
III, IV või V sõrme küüslüli kaotus
Ainukese jala kaotus ülaltpoolt põlveliigest
Jala osaline kaotus ülaltpoolt põlveliigest
Jala osaline kaotus ülaltpoolt hüppeliigest
Jala kaotus hüppeliigese kohalt (eksartikulatsioon)
Labajala kaotus
Labajala kaotus pöiapiirkonnast
Labajala kaotus pöiafalanski liigese piirkonnast
Suure varba kaotus
Suure varba küüslüli kaotus
II, III, IV või V varba kaotus
II, III, IV või V varba ühe või kahe lüli kaotus

100 %
80 %
75 %
70 %
65 %
60 %
20 %
10 %
15 %
10 %
5%
10 %
8%
4%
100 %
70 %
60 %
50 %
45 %
35 %
25 %
8%
5%
6%
4%

Märkused:
1. Ühe funktsioneeriva silma vigastust käsitletakse mõlema silma vigastusena.
2. Nägemisteravuse vähenemist hinnatakse mitte enne kui 3 kuud ning mitte hiljem kui üks aasta pärast õnnetust.
3. Kui trauma tagajärjel paigaldatakse uus kunstlääts või kasutatakse kohaldatavat läätse, siis määratakse väljamakstava
kindlustushüvitise suurus nägemisteravuse põhjal enne läätse paigaldamist või kasutamist.
4.1.
4.2.

4.3.
4.4.

4.5.

Silmamuna mitteläbistavad vigastused (silmamuna põrutus, sarvkesta traumaatiline erosioon ja
kriimustus, silma eeskambri verejooks)
Ühe silma traumajärgsed vigastused: vikerkesta kahjustus, pupilli kuju muutus, läätse
paigastnihkumine, eemaldamata võõrkehad silmamunas, lähikudedes ja silmakoopas, mis põhjustavad
traumajärgseid haiguseid ja tüsistusi; pisarakanali funktsionaalsed häired eelmainitud vigastuste
tagajärjel.
Ühe silma läbistav vigastus, silma III astme põletus
Traumajärgne nägemisteravuse vähenemine (ilma korrigeerimiseta):
a) 10 – 30 %
b) 31 – 50 %
c) 51 – 70 %
d) 71 – 90 %
e) 91 % ja enam
Märkused:
1. Kindlustushüvitis, mis makstakse käesoleva punkti alusel nägemisteravuse vähenemise eest,
lahutatakse kindlustushüvitisest, mis makstakse punktide 4.2 või 4.3 alusel silma läbistava vigastuse
või põletuse eest.
2. Kui nägemisteravuse põhjustajaks on võrkkesta irdumine, siis peab olema see tekkinud hiljutise
trauma tagajärjel.
3. Kui traumajärgselt väheneb mõlema silma nägemisteravus, siis hinnatakse mõlemat silma eraldi;
vastavad protsendid liidetakse ning korrutatakse 1,25-ga.
Trauma tagajärjed: täielik ühe silmalau allavajumine, pisarakanali rebend või täielik stenoos,
akommodatsiooni halvatus, perimeetri märkimisväärne kitsenemine, traumaatiline kõõrdsilmsus.
Märkus: trauma tagajärgi hinnatakse mitte enne kui 9 kuud pärast traumat.
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Kuulmekile rebend, kui diagnoosi aluseks on hiljutine trauma.
Kuulmekile rebend, kui diagnoosi aluseks on hiljutine trauma ning kui kuulmine on selle tagajärjel
kahjustunud.
Märkused:
1. Kuulmiskahjustust kinnitavad audiogramm ja impedantsmeetria.
2. Kui kuulmekile rebendi põhjustas koljupõhimiku murd, siis ei tasuta kindlustushüvitist
punktide 5.1 ja 5.2 alusel.
Täielik kurtus:
a) ühest kõrvast
b) mõlemast kõrvast
Märkus: kindlustushüvitisest, mis makstakse kurtuse korral käesoleva punkti alusel, lahutatakse punktide
5.1 või 5.2 alusel kuulmekile rebendi korral makstud kindlustushüvitis.

Ajuvigastused:
a) ajupõrutus, mille haiglaraviks kulus vähemalt kolm päeva.
b) tõsisem ajupõrutus (kontusioon), ajukompressioon, epiduraalne hematoom
(kõvakestapealne), kui diagnoosi aluseks on haiglaravi käigus läbi viidud
kompuutertomograafia või magnetresonantspilt.
c) kõvakestaalune ja/või ajusisene hematoom, kui diagnoosi aluseks on haiglaravi käigus läbi
viidud kompuutertomograafia või magnetresonantspilt.
Märkus: kindlustushüvitist ei maksta ajupõrutuse korral siis, kui kindlustatul oli enne traumat
ajuveresoonkonna patoloogia või keerukam ajupiirkonna trauma.
Suuraju efusioon trauma tagajärjel tekkinud avausest
Kraniotoomia (koljuõõne avamine) ajutrauma tagajärjel.
Märkus: kindlustushüvitise maksmisel kraniotoomia eest käesoleva punkti alusel ei maksta
kindlustushüvitist koljuoperatsiooni eest punkti 2.4 alusel.
Lülisamba vigastused:
a) lülisamba põrutus, mille haiglaraviks kulus vähemalt kolm päeva.
b) lülisamba tõsine põrutus (kontusioon), kompressioon või lülisambakanali verejooks, kui
diagnoosi aluseks on haiglaravi käigus läbi viidud kompuutertomograafia või
magnetresonantspilt.
c) lülisamba osaline rebend, seljaaju ristlõike vigastus pooles ulatuses, osaline traumast tingitud
seljaaju müeliit.
d) seljaaju täielik rebend, täielik müeliit.
Seljaaju vigastusest tingitud operatsioon
Märkus: kindlustushüvitise maksmisel käesoleva punkti alusel ei maksta kindlustushüvitist punkti 2.12
alusel lülisamba kaela-, rinna- või nimmelülide piirkonna operatsiooni eest.
Kesknärvisüsteemi vigastuse tüsistused, mis kestavad kauem kui 9 kuud pärast kindlustusjuhtumi
toimumist:
a) traumaatiline epilepsia – harvad hood (1 – 3 korda aastas)
b) traumaatiline epilepsia – sagedased hood (üle 4 aastas); posttraumaatiline Parkinsoni tõbi alla
40-aastastel inimestel; eemaldamata võõrkeha ajus
c) ühe jäseme parees (monoparees)
d) kahe või enama jäseme parees (hemiparees, paraparees)
e) ühe jäseme halvatus (monopleegia)
f) ühe kehapoole halvatus (hemipleegia), ülemiste ja alumiste jäsemeta halvatus (parapleegia)
g) dementsus; parapleegia, millega kaasneb vaagnaelundite funktsioonide täielik häiritus
h) üla- ja alajäsemete halvatus (tetrapleegia), dekortikatsioon
Märkus: kui kindlustushüvitist makstakse kesknärvisüsteemi vigastuste eest käesoleva punkti alusel,
siis lahutatakse sellest punkti 3 või punktide 6.1 – 6.5 alusel makstav hüvitis.
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Kraniaalnärvide perifeerne vigastus, mille tagajärjel on teostatud rekonstruktiivne operatsioon või
mille tagajärjel on kindlustatul närvikahjustus kestnud kauem kui 9 kuud pärast kindlustusjuhtumit:
a) üks pool
b) kaks poolt
Märkused:
1. Käesoleva punkti alusel makstakse kindlustushüvitist peanärvikahjustuse eest ühe korra, vaatamata
vigastatud närvide hulgale ühel poolel
2. Kui kindlustushüvitist makstakse koljupõhimiku murru eest punkti 2.3 alusel, siis käesoleva punkti
alusel kindlustushüvitist ei maksta.
3. Kui kindlustushüvitist makstakse nägemiselundite kahjustuse eest punkti 4.4 või 4.5 alusel või
kurtuse eest punkti 5.3 alusel, siis käesoleva punkti alusel kindlustushüvitist ei maksta.
Perifeerse närvisüsteemi terviklikkuse kahjustus , mille tagajärjel on teostatud rekonstruktiivne
operatsioon või mille tagajärjel on kindlustatul närvikahjustus kestnud kauem kui 9 kuud pärast
kindlustusjuhtumit:
a) küünarvarres, randmes, sääres, kannapiirkonnas
b) ülakäes, küünarnukis, reies, põlvepiirkonnas
c) närvipõimiku piirkonnas
Märkused:
1. Kämbla- ja pöianärvide vigastuste korral vt punkte 8.6 ja 8.7.
2. Kui ühes jäsemes on mitu vigastatud närvi, siis makstakse kindlustushüvitist vaid ühe vigastatud
närvi eest.
3. Kui kindlustushüvitist maksti käesoleva lisa peatüki 3 alusel, siis käesoleva punkti alusel hüvitist ei
maksta.
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Märkused:
1. Kui ühe kindlustusjuhtumi käigus said vigastata mitmed lihased ja/või kõõlused, siis käsitletakse seda
kindlustushüvitisel ühe vigastusena ning hüvitist makstakse ühekordselt.
2. Ühe liigese pehme koe vigastuse eest makstakse kindlustushüvitist vaid ühe korra (korduva trauma korral
kindlustushüvitist ei maksta).
8.1.

8.2.

8.3.

Näo, kaela esi-, taga- ja küljepiirkonna ja alalõuaaluste pehmete kudede vigastus, mille tagajärjel on
pärast paranemisperioodi jäänud:
a) 1 cm või pikem lineaarne, 1 cm2 või suurem arm
b) 3 cm või pikem lineaarne, 2 cm2 või suurem arm
c) 3 cm2 või suurem laik
d) 5 cm või pikem lineaarne, 3 cm2 või suurem arm
e) 5 cm2 või suurem laik
f) 8 cm või pikem lineaarne, 5 cm2 või suurem arm
g) poole näo deformatsioon: selgelt eristuvad ebaloomulikku värvi laigud ning armid, mis
välimust moonutavad
h) kogu näo deformatsioon: selgelt eristuvad ebaloomulikku värvi laigud ning armid, mis
välimust moonutavad
Märkused:
1. Punktis 8.1 a) toodud arme hinnatakse 1 kuu pärast traumat.
2. Punktides 8.1 b), c), d), d) ja f) toodud arme ja pigmendilaike hinnatakse hiljemalt 3 kuud pärast
traumat.
3. Punktides 8.1 g) ja h) toodud arme ja pigmendilaike hinnatakse hiljemalt 6 kuud pärast traumat.
4. Punktides 8.1 g) ja h) toodud näo deformatsiooni hindab Kindlustusandja.
Pea karvkattega piirkonna kudede vigastus, mille tagajärjel on pärast paranemisperioodi jäänud:
a) 5 cm või pikem lineaarne arm
b) 10 cm või pikem lineaarne arm
c) arm, mis on suurem kui 0,5% kehapiirkonnast, osaline naha eemaldumine
d) naha eemaldumine
Märkused:
1. Antud punktis toodud arme ja pigmendilaike hinnatakse hiljemalt 3 kuud pärast traumat.
Vöökoha ja jäsemete pehmete kudede vigastus, mille tagajärjel on pärast paranemisperioodi jäänud:
a) armid suurusega 2 cm2 kuni 0,5% kehapinnast või pigmendilaik suurusega 0,5 kuni 1 %
kehapinnast
b) armid suurusega 0,5 - 1 % kehapinnast või pigmendilaik suurusega 1 kuni 10 % kehapinnast
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c) armid, mis on suuremad kui 1 % kehapinnast või pigmendilaik suurusega alates 10 %
kehapinnast ja suurem
d) armid, mis on suuremad kui 5 % kehapinnast
e) armid, mis on suuremad kui 10 % kehapinnast
f) armid, mis on suuremad kui 15 % kehapinnast
Märkused:
1. 1% kehapinnast on suuruselt võrdne kindlustatu peopesa pindalaga (peopesa ja II-V sõrm). Pindala
arvutatakse ruutsentimeetrites; peopesa pikkust mõõdetakse randme distaalsest osast kuni III sõrme
distaalse kämblaluuni; see korrutatakse peopesa laiusega, mis mõõdetakse II-V sõrme kämblaluude
vahelise kaugusena.
2. Antud punktis toodud arme hinnatakse mitte enne kui 3 kuud pärast traumat.
3. Kindlustushüvitist ei maksta armide eest, mis on tekkinud lahtise luumurru, operatsiooni või
amputatsiooni tagajärjel.
4. Küüne kaotuse korral makstakse 1% kindlustushüvitist.
Kõrvalesta vigastus:
a) pärast paranemisperioodi on jäänud 1 cm või pikem lineaarne / 1 cm2 või suurem arm
b) kuni 1/3 kõrvalesta kaotus
c) 1/3 kuni poole kõrvalesta kaotus
d) poole kuni terve kõrvalesta kaotus
Lihaste, kõõluste ja sidemete terviklikkuse traumaatiline rikkumine (nt. osaline või täielik rebend;
välja arvatud käe ja jalalaba kõõlused ja sidemed), mille tagajärjel:
a) kandis kindlustatu lahast vähemalt kolm nädalat ning oli kauem kui kolm nädalat töövõimetu
b) viidi läbi rekonstruktiivne operatsioon
Käelihase, -kõõluse, -sidemete või närvi terviklikkuse traumaatiline rikkumine (nt osaline või täielik
rebend), mille tagajärjel:
a) kandis kindlustatu lahast vähemalt kolm nädalat ning oli kauem kui kolm nädalat töövõimetu
b) viidi läbi rekonstruktiivne operatsioon.
Märkused:
1. Kui kindlustushüvitist maksti randmeoperatsiooni eest punkti 2.28 alusel või käeluude operatsiooni
eest punkti 2.31 alusel, siis käesoleva punkti alusel hüvitist ei maksta.
2. Kui liigese sideme vigastus kordub (punktide 8.5 ja 8.6 alusel), siis teist korda kindlustushüvitist ei
maksta.
Labajala lihase, kõõluse, sidemete või närvi terviklikkuse traumaatiline rikkumine (nt osaline või
täielik rebend), mille tagajärjel viidi läbi operatsioon.
Märkus: kui kindlustushüvitist maksti kannaluu operatsiooni eest punkti 2.44 alusel või varbaluu
operatsiooni eest punkti 2.47 alusel, siis käesoleva punkti alusel hüvitist ei maksta.
Achilleuse kõõluse rebestus, mille tagajärjel viidi läbi operatsioon.
Märkused:
1. Kui operatsiooni trauma tõttu ei teostatud, siis makstakse kindlustushüvitist punkti 8.5 a) alusel
2. Korduva Achilleuse kõõluse vigastuse korral makstakse ½ kindlustushüvitisest.
Põletusest tingitud haigus (põletusest tingitud šokk, mürkveresus, sepsis), kui diagnoos on pandud
raviasutuses.
Kindlustusjuhtumist teostatud siirdamine (nahk, luu).
Põlveliigese meniski osaline või täielik rebend, mida kinnitab artroskoopia või magnetresonantspilt
Märkused:
2. Kindlustushüvitise maksmisel käesoleva punkti alusel ei maksta lisahüvitist operatsiooni eest.
3. Kui ühe trauma käigus rebenevad mõlema põlve meniskid, siis makstakse kindlustushüvitist ühe
meniskirebendi eest.
4. Kindlustushüvitis makstakse juhul kui raviasutuse väljastatud dokumentides on toodud trauma
toimumise täpne kuupäev.
Kindlustushüvitist ei maksta, kui meniskirebendi põhjuseks on artroos või muud degeneratiivsed
liigesehaigused.

Rinnaõõne elundite vigastused, mille tagajärjel viidi läbi:
a) torakotsentees, drenaaž, perikardiotsentees, torakoskoopia
b) torakotoomia
Märkus: kui läbi viidi mitu punktis 9.1a) toodud protseduuri, siis tasutakse kindlustushüvitist ühe
protseduuri eest (suurima protsendi alusel).
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Kopsuvigastus, kontusioon, hüpodermiline emfüseem, hematooraks (verirind), pneoumotooraks
(õhkrind), traumaatiline kopsupõletik, eksudatiivne pleuriit, eemaldamata võõrkeha rinnaõõnes:
a) ühel pool
b) mõlemal pool
Märkused:
1. Kindlustushüvitist makstakse kui eelmainitud haiguste otseseks põhjuseks on rinnapiirkonna või
sealsete elundite trauma. Kui haigustel on mingi muu põhjus (külmetus, elundite operatsioon, mis pole
rinnatraumaga seotud või muud tüsistused), siis kindlustushüvitist ei maksta.
2. Kindlustushüvitist makstakse ühekordselt, vaatamata kindlustusjuhtumi tagajärjel ilmnenud
seisundite arvule.
3. Kui ägeda kopsupõletiku põhjustajaks on hingamiselundite äge mürgitus keemiliste
pneumotoksiliste ainete poolt, siis makstakse kindlustushüvitis välja.
Trahheostoomia käigus tekkinud elundite vigastus
Kopsuvigastus, mille käigus eemaldati järgnevad elundid:
a) 1 – 2 kopsusegmenti
b) kopsusagar või osa (kuni pool) kopsust
c) üle poole kopsust või terve kops
Märkus: kui kopsuvigastuse eest makstakse kindlustushüvitist käesoleva punkti alusel, siis ei maksta
kindlustushüvitist punktis 9.1 toodud protseduuride eest.
Hingamiselundite vigastus, mille tagajärjed kestavad kauem kui 9 kuud pärast kindlustusjuhtumit:
a) hääle märgatav kähedus
b) hääle täielik kaotus
c) alaline trahheostoom
d) II astme kopsufunktsiooni puudulikkus
e) III astme kopsufunktsiooni puudulikkus
Märkused:
1. Kui kopsufunktsiooni kaotuse eest makstakse kindlustushüvitist punkti 9.5 d) alusel, siis
lahutatakse sellest hüvitis, mis on makstav punktis 9.1 toodud protseduuride või punktis 9.4 toodud
kopsuvigastuste eest.
2. Punktide 9.5 d) ja e) alusel makstav kindlustushüvitis sõltub lämbumisastmest (choke),
kopsufunktsiooni testist ja verenäitajatest (kopsude eluline mahtuvus, vere hapniku ja süsinikdioksiidi
omastamise võimest– PaO2, PaCO2, vere ph-tasemest).
3. Kui kindlustushüvitist makstakse alalise trahheostoomi eest punkti 9.5c) alusel, siis lahutatakse
sellest maha punkti 9.3 alusel makstav kindlustushüvitis.
Suurte veresoonte terviklikkuse kahjustus, mille tagajärjel on teostatud rekonstruktiivne operatsioon:
a) küünarvarres, randmes, sääres, kannapiirkonnas
b) õlavarreluus, küünarnukis, reies, põlvepiirkonnas
c) kaelas, rinnus, kõhuõõnes või kõhukelmetaguses piirkonnas
Märkus: kui samas piirkonnas või jäsemes on vigastatud mitu veresoont, siis loetakse neid ühe
veresoone vigastusena.
Südame ja südamepauna kahjustus
Südame, selle südamepauna või veresoonte kahjustus, mille tagajärjel kestab südamepuudulikkus
kauem kui 9 kuud pärast kindlustusjuhtumit.
a) II astme III klassi südamepuudulikkus
b) III astme IV klassi südamepuudulikkus
Märkused:
1. Kui kindlustushüvitist makstakse käesoleva punkti alusel, siis lahutatakse sellest hüvitis, mis
kuulub maksmisele punktis 9.1 toodud protseduuride ja punktis 9.7 toodud kardiovaskulaarsüsteemi
haiguste eest.
2. Käesoleva punkti alusel makstav kindlustushüvitis sõltub funktsionaalsetest testidest ja
kriteeriumitest, mille alusel puudulikkust määratakse.

5%
10 %

10 %
20 %
30 %
40 %

15 %
45 %
40 %
40 %
60 %

5%
10 %
15 %

10 %

40 %
60 %

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

Kõhuõõne piirkonna trauma, mille tagajärjel on teostatud operatsioon:
a) laparotsentees (kõhuõõne punktsioon)
b) laparoskoopia (kõhuõõne peegelvaatus)
c) laparotoomia (kõhuõõne avamine)
d) relaparotoomia (korduv laparotoomia)
Märkus: kui viidi läbi mitu punktis 10.1 mainitud protseduuri, siis makstakse kindlustushüvitis ühe
protseduuri eest (suurima protsendi alusel). Punkti 10.1 d) alusel makstakse kindlustushüvitist vaid ühe
korra, vaatamata relaparotoomiate arvule.
Lõuavigastus, mille tagajärjel kaotati:
a) osa lõuast, mille tagajärjel on närimine raskendatud,
b) kogu lõug.
Märkus: kui kindlustushüvitist makstakse käesoleva punkti alusel, siis lahutatakse sellest maha punkti
2.6 alusel makstud hüvitis lõualuu murru eest ning punkti 10.4 alusel makstav hüvitis hammaste
kaotuse eest (luumurru piirkonnas).
Keelevigastus, mille tagajärjel:
a) jäi arm (hinnatakse mitte enne kui 1 kuu pärast kindlustusjuhtumit),
b) kaotati keel kuni kolmanda distaalse osani, kuid vähemalt ¼ keelest,
a) kaotati keel keskmisest kolmandikust
c) kaotati keel keelejuure juurest või kogu keel.
Hambakrooni või kogu hamba kaotus trauma tagajärjel:
a) 1 hammas
b) 2 – 3 hammast
c) 4 – 5 hammast
d) 6 – 9 hammast
e) 10 ja enam hammast
Märkused:
1. Kui hambakroon kaotati osaliselt, kuid vähemalt ¼ ulatuses, siis makstakse välja pool käesolevas
punktis toodud hüvitisest.
2. Kui vigastuse tagajärjel kahjustati hambaproteesi, siis kindlustushüvitist ei maksta.
3. Kui hambakahjustuse põhjuseks on periodondiit, siis makstakse välja ½ kindlustushüvitisest.
Söögitoru vigastus, mille tagajärjel toimus söögitoru kitsenemine ning 9 kuu möödumisel pärast
kindlustusjuhtumit jätkuvad kindlustatul:
a) neelamishäired
b) vedela ja/või tahke toidu tõkestatud neelamisprotsess
c) söögitoru takistus, mille tagajärjel paigaldati gastrostoom (väike sond makku läbi kõhuseinas
oleva avause)
Seedeelundite traumaatiline vigastus, mille tagajärjel:
a) eemaldati sapipõis, väike osa maksast või osa soolestikust
b) eemaldati segment või suurem osa maksast või põrn
c) eemaldati osa maost, kaksteistsõrmiksool, osa kõhunäärmest või vigastatud ekstrahepaatilised
sapipõie juhad
d) leidis aset kaks punktis c) mainitud protseduurist
e) leidis aset kolm punktis c) mainitud protseduurist
f) kõhunäärme vigastus, mille tagajärjel tekkis traumaatiline nekrootiline pankreatiit ning
kõhunäärmele tehti mitu operatsiooni või see eemaldati täielikult
g) eemaldati kogu magu
Vähemalt 5 cm läbimõõduga song kõhu eesseinal, diafragma vigastuse kohal või operatsiooniarmi kohal
(kui operatsiooni põhjuseks oli kindlustusjuhtum):
a) kui operatsiooni põhjuseks ei olnud song
b) kui operatsiooni põhjuseks oli song
Märkus: füüsilise pingutuse (raskuste tõstmine kaasa arvatud) tagajärjel tekkinud alakõhuseina songade
eest kindlustushüvitist ei maksta.
Seedeelundite (välja arvatud söögitoru) vigastuste tagajärjed, mis püsivad kauem kui 9 kuud pärast
kindlustusjuhtumit:
a) seedeelundite (välja arvatud söögitoru) armidest tingitud kitsenemine
b) adhesiivne haigus, millest tõttu läbi operatsioon
c) sisene või väline fistul
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d) stoom (avaus kõhu eesseinal)
e) pärasoole pidamatus
Märkus: käesoleva punkti alusel makstakse hüvitist lisaks punktis 10.1 toodud protseduuride eest
makstavale hüvitisele ning punktis 10.6. toodud seedeelundite vigastuste eest makstavale hüvitisele.
Kõhunäärme vigastus, mille tagajärjel on kauem kui 9 kuud pärast kindlustusjuhtumit järgnevad
seisundid:
a) kõhunäärme malabsortsioon,
b) insuliinisõltuv diabeet.
Maksavigastus, mille tagajärjel on II-III klassi maksapuudulikkus kestnud kauem kui 9 kuud pärast
kindlustusjuhtumit (kui alljärgnevate ensüümide ja pigmentide hulk veres ja uriinis on suurenenud:
bilirubiin, urobiliin, GGT, GPT, GOT, LDH jne.)
Märkus: käesoleva punkti alusel makstavast kindlustushüvitisest lahutatakse punkti 10.6b alusel
maksavigastuse eest makstav hüvitis.
Neeru traumaatiline vigastus, mille tagajärjel:
a) neeru õmmeldi
b) neer eemaldati osaliselt
c) eemaldati kogu neer
Märkus: kui kindlustushüvitist makstakse käesoleva punkti alusel, siis ei maksta hüvitist punkti 10.1
alusel, välja arvatud relaparotoomia korral.
Kusejuha terviklikkuse rikkumine
Neeru traumaatiline või toksiline vigastus, mille tagajärjel sooritati hemodialüüs
Neeru ja kuseelundite vigastus, millele järgnevad kauem kui 9 kuud pärast kindlustusjuhtumit järgnevad
seisundid:
a) Kusejuha kitsenemine, kusiti kitsenemine epitsüstostoom, urogenitaalelundi fistul
b) II astme neerupuudulikkus, mida kinnitavad laboratoorsed testid,
c) III astme neerupuudulikkus, mida kinnitavad laboratoorsed testid, regulaarne hemodialüüs või
neerusiirdamine.
Märkused:
1. Kui kindlustushüvitist makstakse punkti 10.14 a) alusel, siis lahutatakse sellest hüvitis, mis
makstakse punktis 10.1 sooritatud protseduuride eest, välja arvatud relaparotoomia korral.
2. Kui kindlustushüvitist makstakse punkti 10.14 b), c) alusel, siis lahutatakse sellest hüvitis, mis
makstakse punktis 10.1 toodud protseduuride eest või punktides 10.11 ja 10.12 toodud
neeruvigastuste ja kusejuha vigastuste puhul, välja arvatud relaparotoomia korral.
Naise suguelundite traumaatiline vigastus, mille tagajärjel:
a) eemaldati üks munasari ja/või üks munajuha
b) eemaldati mõlemad munasarjad (või ainus funktsioneeriv munasari) või mõlemad munajuhad
ja/või emakas, kui kindlustatu on kindlustusjuhtumi ajal alla 40-aastane
c) eemaldati mõlemad munajuhad ja/või emakas, kui kindlustatu on kindlustusjuhtumi ajal 40-49
aastane
d) eemaldati mõlemad munajuhad ja/või emakas, kui kindlustatu on kindlustusjuhtumi ajal 50aastane või vanem
Märkus: kui kindlustushüvitis makstakse käesoleva punkti alusel, siis ei maksta hüvitist punktis 10.1
toodud protseduuride eest, välja arvatud relaparotoomia korral.
Meeste suguelundite traumaatiline vigastus, mille tagajärjel:
a) eemaldati üks munand
b) eemaldati osaliselt suguti (vähemalt üks neljandik)
c) eemaldati mõlemad munandid ja/või kogu suguti
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11.1.

Kindlustusjuhtum, mille tagajärjel viibis kindlustatu haiglaravil vähemalt kolm päeva ning mille
puhul teiste käesoleva tabeli punktide alusel kindlustushüvitist ei maksta:
a) 3 – 4 päeva
b) 5 – 14 päeva
c) 15 – 21 päeva
d) 22 päeva ja enam
Märkused:
1. Kui kindlustushüvitis maksti välja käesoleva punkti alusel ning hiljem selgus, et teis(t)e
punkti(de) alusel oleks välja pidanud maksma suurema kindlustushüvitise, siis lahutatakse suurema
hüvitise väljamaksmisel käesoleva punkti alusel juba väljamakstud kindlustushüvitis.
2. Kindlustushüvitist ei maksta nakkushaiguste puhul, mis levivad loomahammustuste teel (nt
puukentsefaliit, Lyme’i tõbi, teetanus, marutaud jne.) ega ka botulismi ja erinevate mädakollete,
tromboflebiidi ning veenilaiendite puhul.
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