Vector Kindlustusmaakler OÜ
Reisikindlustustingimuste võrdlus:
 Eesti Haigekassa olemasolu nõutav
 Erakorraline arstiabi välisriigis
 Erakorraline arstiabi loodusõnnetuse ja terrorismi korral
 Stomatoloogiline arstiabi
 Rasedusega seotud ootamatud tüsistuse kulud
 Kroonilise haiguse ootamatu ägenemine
 Vigastatud või haigestunud kindlustatu Eestisse toomine (repatrieerimine)
 Meditsiiniabikaitse kehtivus füüsilise töö korral
 Meditsiiniabikaitse kehtivus sportimisel
 Reisi pikenemine tänu haigusele või õnnetusele
 Reisitõrke kehtivuse algus
 Reisitõrke kehtivus kroonilise haiguse ägenemisel enne reisi algust
 Rasedusest tulenevad reisitõrke juhtumid
 Reistõrke kindlustusjuhtumid
 Valesti planeeritud ajagraafik
 Reisitõrke kehtivus looduskatastroofide puhul
 Reisitõrke kehtivus terrorismijuhtumi puhul
 Reisitõrke kehtivus streigi ja pankroti puhul
 Reisitõrke kehtivus lennugraafikute muudatuste puhul enne reisi algust
 Lepingu pikenemine
 Transpordiettevõtte vastutuse või järelevalve alla antud pagasi hilinemine reisi transiit- või sihtriiki
 Pagasikahju
 Spordivarustuse kaitse
 Pagasikindlustuse omavastutus
 Õnnetusjuhtumikindlustus
 Vastutuskindlustus
 Õigusabikulude kindlustus
Roheliseks märgitud Vector Kindlustusmaakler OÜ poolt juhitud tähelepanu positiivsele asjaolule Seltsi pakkumuses
Punaseks märgitud Vector Kindlustusmaakler OÜ poolt juhitud tähelepanu negatiivsele asjaolule Seltsi pakkumuses
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Vector Kindlustusmaakler OÜ
Risk
Eesti Haigekassa
olemasolu nõutav
Meditsiiniabi

BTA
Ei

Gjensidige
Ei

PZU
Ei
Meditsiiniabi kindlustuskaitse alusel hüvitatakse kindlustatud
isiku ootamatu äge haigestumine, õnnetusjuhtum või surm, sh:
•
•
•
•
•
•
•

•

•

ambulatoorse ja/või haiglaravi kulud;
uuringute kulud;
ravimite ja meditsiiniliste abivahendite ostmiseks
tehtud kulud;
stomatoloogilise esmaabi kulud kuni 200 €;
rasedusega seotud ootamatute tüsistuste kulud kuni
1500 € (enne 28. rasedusnädalat);
vigastatud või haigestunud kindlustatud isiku
transpordi- ja ööbimiskulud välisriigis;
kindlustatud isikut saatva ühe isiku transpordi- (edasitagasi sõit) ja ööbimiskulud välisriigis kuni 100 €
ööpäevas (kuni 7 ööpäeva eest);
matusekulud (v.a peielaud, matustel osalevate isikute
reisikulud) ja/või surnukeha või tema tuha
transpordikulud Eesti Vabariiki kuni 10 000 € ulatuses;
kroonilise haiguse ägenemise ravikulud kuni 1500 €.
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Vector Kindlustusmaakler OÜ
Risk
Erakorraline arstiabi
välisriigis

BTA
Hüvitatakse poliisil märgitud med.abi summa ulatuses
erakorralise, vältimatu ja vajaliku arstiabi kulud välisriigis
õnnetusjuhtumi või ootamatu haigestumise korral. Nii
ambulatoorne kui haiglaravi. Kulutused Teie
toimetamiseks raviasutusse, tingimusel, et seal osutatakse
Teile erakorralist arstiabi. Kulutused kirurgilisele
operatsioonile hüvitatakse üksnes tingimusel, et see oli
vältimatu ja seda ei oleks saanud teha kindlustatu
elukohariigis, st kui operatsiooni viivitamatu
mitteteostamine oleks ohtu seadnud kindlustatu elu või
tervise. Teenuseid, mida on osutatud Türgi, Egiptuse,
Kreeka, USA ja Bulgaaria meditsiinikeskustes, kliinikutes
ja eraarstide juures, kellega seltsil ei ole koostöölepinguid
ja kelle telefoninumbreid ei ole poliisil nimetatud,
hüvitatkse üksnes selles mahus, millises selts oleks
hüvitanud oma partnerite teenuseid, kelle telefoninumbrid
on poliisile märgitud. Kui poliis on kehtiv Vene
Föderatsiooni territooriumil, siis ei hüvitata erakliinikute
ja meditsiinikeskuste külastamisega kaasnevaid kulusid,
samuti USA, Saksamaa ja Prantsusmaa meditsiinikeskuste
ja kliinikute ning USA- Venemaa ühiste meditsiiniasutuste
külastamisega seotud kulusid. Tingimustes nimetatud
kulude hüvitamisel kohaldatakse seenioridele (75a. ja
vanem isik) iga juhtumi kohta omavastutust 100 eurot.
Teid saatva meditsiinitöötaja sõidukulud ja tema teenuste
osutamise kulud, kui meditsiinitöötaja kaasasõitmine on
raviarsti korraldusel vajalik ja toimub meditsiinilise
evakuatsiooni käigus. Kulutused meditsiinilisele
evakuatsioonile. Kui meditsiinilist evakuatsiooni
korraldab kolmas isik, kes enne teenuse alustamist ei
kooskõlasta kirjalikult seltsiga teenuste ja nendega seotud
kulutuste mahtu, hüvitatakse kulutused väikseima
võimaliku summa ulatuses, mille eest selts oleks taganud
meditsiinilise evakuatsiooni teostamise

Gjensidige
Hüvitatakse poliisil märgitud med.abi hüvitispiiri ulatuses
erakorralise, vältimatu ja vajaliku arstiabi kulud välisriigis
õnnetusjuhtumi või ootamatu ägeda haigestumise korral.
Nii ambulatoorne kui haiglaravi. Kindlustatu raviasutusse
transportimise kulud hädavajaliku arstiabi osutamiseks.
Samuti hüvitatakse dokumenteeritud kulutused
raviasutusse jõudmiseks maismaakiirabi, -takso või
eramaismaasõidukiga. Selts hüvitab ravikulud kuni
kindlustatu on transporditud elukohariiki, kuid mitte
rohkem kui 30 päeva eest. Selts ei hüvita Venemaa
erameditsiinikeskustes ja kliinikutes osutatud raviteenuste
kulu. Kui kindlustatu vajab kindlustusjuhtumi korral
hospitaliseerimist, siis tuleb koheselt ühendust võtta
poliisile märgitud kindlustusandja kahjukäsitluspartneriga,
kes korraldab kindlustatu hospitaliseerimise.
Kindlustusandja hüvitab hospitaliseerimisest tekkinud
kulud ainult siis, kui need on enne kahjukäsitluspartneriga
kooskõlastatud, v.a kui hospitaliseerimise juhtum toimus
erakorralise vältimatu meditsiiniabi saamise raames.

PZU
Hüvitatakse poliisil märgitud med.abi summa ulatuses
erakorralise, vältimatu ja vajaliku arstiabi kulud välisriigis
õnnetusjuhtumi või ootamatu haigestumise korral. Nii
ambulatoorne kui haiglaravi. Arstiabi saamiseks vajalikud
vigastatud või haigestunud kindlustatud isiku transpordija ööbimiskulud välisriigis
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Vector Kindlustusmaakler OÜ
Risk
Erakorraline arstiabi
loodusõnnetuse ja
terrorismi korral

BTA
Kuld ja VIP katte puhul erandina välistuseks ei loeta
terroristlikku akti, mis toimus Euroopa riigis, mille
territoorium kuulub tervikuna Euroopasse, väljaarvatud
mittetunnustatud või osaliselt tunnustatud riikide
territooriumid, samuti ka nimetatud riikide territooriumd Egiptus, Türgi, Tuneesia, Araabia Ühendemiraadid,
Iisrael, Armeenia, Aserbaidžaan ja Gruusia. Med.abi
kaitse looduskatastroofi puhul saab lisada koos reisitõrke
lisakaitsega.
Stomatoloogiline arstiabi Ravikulud erakorralisele hambaravile poliisis sätestatud
summas 150€/ 200€

Gjensidige
Selts hüvitab terrorismijuhtumist tingitud med.abi kulud.
Med.abi kaitse puudub loodusõnnetusest tingitud
juhtumite korral.

Ei ole kaitset

Vältimatu stomatoloogiline esmaabikulu kuni 200 €
kindlustusperioodil

Vältimatu stomatoloogiline esmaabi kuni 200 €
kindlustusperioodi kohta

Rasedusega seotud
ootamatud tüsistuse
kulud

Enne 32. rasedusnädalat tekkinud komplikatsioonide
ravikulud välisriigis kuni 1500 €, eeldusel, et
komplikatsioon on ilmnenud esmakordselt antud reisi ajal,
ei olnud meditsiiniliselt ette prognoositav ning reisimine
ei olnud vastunäidustatud. Välja arvatud kahju ja
kulutused, mis on seotud sünnituse, enneaegse sünnituse,
sündinud lapsega, abordi, kunstviljastamise, viljatuse ravi
või rasestumise vältimisega või nende tüsistuste ning
tagajärgedega
Hüvitatakse kroonilise haiguse ootamatust ägenemisest
tingitud erakorralised ravikulu kuni 1500 € maksimaalselt
7 päeva jooksul. Eeldusel, et haiguse ägenemine ei olnud
meditsiiniliselt ette prognoositav, reisimine ei olnud
vastunäidustatud ja vastavat kulu ei hüvita Euroopa
ravikindlustuskaart.

Rasedusega seotud ootamatud tüsistuse ravikulud
välisriigis kuni 1 500 eurot, kui tüsistus on tekkinud enne
28. rasedusnädalat. Eeldusel et tüsistus on ilmnenud
esmakordselt antud reisi ajal ja ei olnud meditsiiniliselt
ette prognoositav ning reisimine ei olnud
vastunäidustatud. Välja arvatud kahju ja kulutused, mis on
seotud sünnituse, enneaegse sünnituse, sündinud lapsega,
abordi, kunstviljastamise, viljatuse ravi või rasestumise
vältimisega või nende tüsistuste ning tagajärgedega
Kroonilise haiguse ootamatust ägenemisest tingitud
erakorralised ravikulud kuni 1500 eurot. Eeldusel et
haiguse ägenemine ei olnud meditsiiniliselt ette
prognoositav ning reisimine ei olnud vastunäidustatud

Kroonilise haiguse
ootamatu ägenemine

Kulutused erakorralisele arstiabile rasedusega seotud
tüsistuste korral summas kuni 1500 eurot, kui raseduse
kestus ei ületa 32 nädalat. Eeldusel et tüsistus on ilmnenud
esmakordselt antud reisi ajal ja ei olnud meditsiiniliselt
ette prognoositav ning reisimine ei olnud
vastunäidustatud. Välistatud on kahju ja kulutused, mis on
seotud sünnituse, enneaegse sünnituse, sündinud lapsega,
abordi, kunstviljastamise, viljatuse ravi või rasestumise
vältimisega või nende tüsistuste ning tagajärgedega
Kroonilise haiguse ootamatust ägenemisest tingitud
erakorralised ravikulud on piiratud med.abi
kindlustussummaga. Eeldusel et haiguse ägenemine ei
olnud meditsiiniliselt ette prognoositav ning reisimine ei
olnud vastunäidustatud

PZU
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Vector Kindlustusmaakler OÜ
Risk
Vigastatud või
haigestunud kindlustatu
Eestisse toomine
(repatrieerimine)

BTA
Kulutused kindlustatu meditsiinilisele evakuatsioonile 25
000€. Kui meditsiinilist evakuatsiooni korraldab kolmas
isik, kes enne teenuse alustamist ei kooskõlasta kirjalikult
seltsiga teenuste ja nendega seotud kulutuste mahtu,
hüvitatakse kulutused väikseima võimaliku summa
ulatuses, mille eest selts oleks taganud meditsiinilise
evakuatsiooni. Kindlustatut saatva meditsiinitöötaja
sõidukulud ja tema teenuste osutamise kulud, kui
meditsiinitöötaja kaasasõitmine on raviarsti korraldusel
vajalik ja toimub meditsiinilise evakuatsiooni käigus. Ühe
kindlustatud isikut saatva isiku vältimatud ja mõistlikud
reisikulud (edasi-tagasi) ja majutuskulud välisriigis
haiglaravi korral vähemalt 2 päeva. Kulud hüvitatakse
seltsiga eelneva kirjaliku kokkuleppe alusel summas kuni
950 eurot. Kindlustatu surnukeha või tuha transpordiks
elukohariiki. Kirjaliku kooskõlastamisel meiega
repatrieerimiskulud võivad olla asendatud matuse või
krematsiooni kuludele välismaal. Sel juhul ei tohi
maksimaalne hüvitis ületada summat, mis oleks tasutud
repatrieerimisele.

Meditsiiniabikaitse
kehtivus füüsilise töö
korral

Kaitse kehtib füüsilise töö tegemisel välisriigis kui see on
eelnevalt kokku lepitud ja on lisatud vajadusel vastav
lisarisk. Eeldusel, et antud ametikohal töötamine ei ole
seltsi poolt välistatud. Tingimuste punktid 3.4.3; 3.4.4.1113
Kaitse kehtib sportimisel välisriigis. Kaitse kehtib, kui
Kaitse kehtib, kui vastav lisakaitse on märgitud poliisile. Kaitse kehtib sportimisel kui see on eelnevalt kokku
vastav lisakaitse on märgitud poliisile. Võistlustega ja/või Võistlustega ja/või treeningute korral tuleb lisada vastav lepitud ja on lisatud vajadusel vastav lisarisk. Samuti tuleb
treeningute korral tuleb lisada vastav märge poliisile.
märge poliisile. Eeldusel, et antud spordiala harrastamine eelnevalt kokku leppida kui on tegemist võistlustega ja
Eeldusel, et antud spordialaga tegelemine ei ole seltsi
ei ole seltsi poolt välistatud. Tingimuste punktid 1.7- 1.10 treeningutega. Eeldusel, et antud spordiala harrastamine ei
poolt välistatud.
ole seltsi poolt välistatud. Tingimuste punktid 3.43.4.4.14

Meditsiiniabikaitse
kehtivus sportimisel

Gjensidige
Hüvitatakse vigastatud või haige kindlustatu
transpordikulud elukohariiki. Uue hilisema tagasireisiga
kaasnevad mõistlikud sõidukulud soodsaimas saadaolevas
hinnaklassis juhul, kui kindlustatu ei saa
kindlustusjuhtumi tagajärjel kasutada olemasolevaid
tagasisõidupileteid elukohariiki. Mõistlikud sõidukulud
(pileti maksumuse edasi-tagasi suunal turistiklassis)
kindlustatut saatva kvalifitseeritud meditsiinitöötaja või
ühe pereliikme eest, kui sellise saatja kaasasõitmine on
raviarsti hinnangul vajalik kindlustatu transportimiseks ja
on enne kindlustusandjaga kooskõlastatud. Ühe
pereliikme majutuskulu välisriigis kuni 100 eurot päevas
maksimaalselt 7 päeva ulatuses, kui hospitaliseeritud
kindlustatu tervislik seisund on raviarsti kinnitusel
kriitiline ning kulud on kindlustusandjaga enne
kooskõlastatud. Kindlustatu surnukeha või tema tuha
transpordikulud elukohariiki. Kirstu- ja matusekulud
välismaal (v.a peielaud ning matustel osalevate isikute
reisikulud) kuni 6500 euro ulatuses. Kindlustusandja
organiseerib kindlustatu või tema surnukeha transpordi
elukohariiki ja/või hüvitab kulud ainult siis, kui need on
enne kahjukäsitluspartneriga kooskõlastatud.
Kaitse kehtib füüsilise töö tegemisel välisriigis. Kaitse
Kaitse kehtib füüsilise töö tegemisel välisriigis kui vastav
kehtib, kui vastav lisakaitse on märgitud poliisile.
lisakaitse on märgitud poliisile. Eeldusel, et antud
Eeldusel, et antud ametikohal töötamine ei ole seltsi poolt ametikohal töötamine ei ole seltsi poolt välistatud.
välistatud.
Tingimuste punkt 1.13

PZU
Kehavigastusega või haigestunud kindlustatud isiku
vältimatud ja põhjendatud transpordi- ja ööbimiskulud (sh
meditsiinilise saatja kulud) Eesti Vabariiki naasmiseks, kui
need on kindlustusandjaga eelnevalt kooskõlastatud.
Kindlustatud isikut saatva ühe isiku vältimatud ja
põhjendatud transpordi(edasi- tagasi) ja ööbimiskulud
välisriigis, kui see on seltsiga eelnevalt kooskõlastatud
summas kuni 100€ ööpäevas aga mitte rohkem kui 7
päeva eest. Kindlustatud isiku surma korral matusekulud
(v.a peielaud, matustel osalevate isikute reisikulud) ja/või
surnukeha või tema tuha transpordikulud Eesti Vabariiki
kuni 10 000 euro ulatuses.
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Vector Kindlustusmaakler OÜ
Risk
Extreemsport:
Pole
suusa ja lumelaua reisile
kus me sõidame
väljaspool radade ehk
freeride. Isegi kui
kantekse kaasas
laviinivarustust koos
airbag tüüpi laviini
seljakottiga.

BTA

Reisi pikenemine tänu
Kindlustatu sõidukulud elukohariiki naasmiseks, kui
haigusele või õnnetusele kindlustatu ei saa seoses punktis haiglas viibimisega
kasutada varem soetatud pileteid ning kui neid ei saa
tagastada ega ümber vahetada. Hüvitatakse üksnes
kulutused samaliigilisele transpordiliigile ja kaetakse
sõidukulud reisimisele turistiklassis. Kui osutub
võimalikuks algselt soetatud piletite tagastamine või
vahetamine, makstakse välja piletite vahetamisega
kaasneva lisakulu.
Reisitõrke kehtivuse
Kindlustusmakse tasumise hetkest. Reisi tühistamise
algus
kindlustushüvitis makstakse välja ainult kui
kindlustuslepingu on sõlmitud ja tasutud kindlustusmakse
täies ulatuses hiljemalt 120 tundi enne plaanitud reisi
algust. See piirang ei kehti reiside suhtes, mis on ostetud
ja reisikorraldajale täies ulatuses tasutud mitte varem kui
viis päeva enne reisi algust ja kindlustusleping on
sõlmitud samaaegselt reisi soetamisega. Väljalennu
hilinemine: 24h peale poliisi sõlmimist.
Reisitõrke kehtivus
Kindlustuskaitse ei kehti kroonilise haiguse ägenemise
kroonilise haiguse
korral enne reisi algust.
ägenemisel enne reisi
algust
Rasedusest tulenevad
Kindlustatu (või tema abikaasa) reisi tühistamine raseduse
reisitõrke juhtumid
tüsistuste põhjusel on hüvitatud ,kui rasestumine toimus
pärast reisi osalist või täielikku tasumist. Eeldusel et
tekkinud olukord oli ootamatu ja seda ei olnud võimalik
ette näha ja reisi ärajätmine on meditsiiniliselt vajalik.

Gjensidige

PZU
PZU tooted ei näe ette freeriderite tegevusele kattet.
Ainult sõidud ametlikudel nõlvadel.

Uue hilisema tagasireisiga kaasnevad mõistlikud
sõidukulud soodsaimas saadaolevas hinnaklassis juhul,
kui kindlustatu ei saa kindlustusjuhtumi tagajärjel
kasutada olemasolevaid tagasisõidupileteid elukohariiki.

Kindlustatud isiku Eestisse tagasipöördumiseks uued
lisanduvad majutus ja transpordikulud, kui need on
põhjendatud ja eelnevalt seltsiga kokku lepitud

72 tundi peale poliisi vormistamist

72h pärast kindlustusmakse tasumist

Kindlustatu, tema pereliikme või ainsa reisikaaslase
kroonilise haiguse eluohtlik ägenemine
(hospitaliseerimisega).

Kindlustuskaitse ei kehti kroonilise haiguse ägenemise
korral enne reisi algust

Ei paku kaitset

Kindlustusjuhtumiks ei ole kindlustatud isiku rasedus või
sellest tingitud komplikatsioon, sünnitus. Ei hüvitata
kahjusid, kui reisi ära jäämine või katkestamine on seotud
raseduse, sünnituse, enneaegse sünnituse, sündinud
lapsega, abordi, kunstviljastamise, viljatuse ravi või
rasestumise vältimisega või nende tüsistuste ning
tagajärgedega.
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Vector Kindlustusmaakler OÜ
Risk
Reistõrke
kindlustusjuhtumid

BTA
Reisi tühistamine: 1. Kindlustatu ootamatu raske
haigestumine või õnnetusjuhtum, mille tõttu kindlustatu
vajab erakorralist arstiabi ja sellele järgnevat (vähemalt
viiepäevast) ambulatoorset ravi või (vähemalt
kolmepäevast) ravi statsionaaris. 2. Kindlustatud isiku või
tema pereliikme, kelle hulka kuulub ka vanaema, vanaisa,
vend, õde, ämm, äi, väimees või minia, surm. 3.
Kindlustatu pereliikme või samal poliisil märgitud
reisikaaslase ootamatu raske haigestumine, õnnetusjuhtum
või surm. 4. Kindlustatu (või tema abikaasa) tüsistustega
rasedus tingimusel, et rasestumine toimus pärast reisi
osalist või täielikku tasumist. 5. Vajadus jääda oma
elukohariiki, et tegeleda riiklikes õiguskaitseorganites ja
muudes asutustes kindlustatu asukohariigis asuvale varale
vähemalt 2500 euro suuruse kahju tekitamise küsimuse
lahendamisega. 6. Auto, millega oli plaanitud reisile
minna vargus. Reisile hilinemine on reisi alg- või
transiitpunkti mittejõudmine järgmistel põhjustel: 1.
Hilinemine regulaar- või tšarterlennule liiklusõnnetuse
tõttu, mis toimus sõidukiga, millega kindlustatu sõitis reisi
lähtepunkti tingimusel, et kindlustatu sõiduk ei ole
liiklusõnnetuses süüdi. 2.Regulaarliinil sõitva
transpordivahendi, millega Teie sõitsite reisi lähte- või
transiitpunkti (v.a. Eestisisestel liinidel kurseerivad
lennukid ja laevad), hilinemine rohkem kui 4 tundi või
reisi tühistamine tehnilise rikke, liiklusõnnetuse tõttu,
milles osales nimetatud sõiduk, või ilmastikuolude tõttu
(v.a. looduskatastroof). 3. regulaarlendude sõidugraafiku
muudatused lennufirma poolt pärast piletite täies ulatuses
väljaostmist, lennureisist mahajätmise korral kohtade
puudumise tõttu (double booking). Reisi katkemine on
sunnitud tagasipöördumine elukohariiki juba alanud reisilt
pereliikme hospitaliseerimisel südameinfarkti või insuldi
tõttu või tema surma tõttu.

Gjensidige
Reisi ärajäämine: kindlustatu, tema pereliikme või ainsa
reisikaaslase äge haigestumine, kroonilise haiguse
eluohtlik ägenemine (hospitaliseerimisega),
õnnetusjuhtum või surm; kindlustatu lähisugulase
eluohtlikku seisundisse sattumine või surm; kindlustatu
Eestis asuva vara kahjustumine tulekahju, tormi,
üleujutuse, torustikulekke või kuriteo tagajärjel, mille
tõttu on kindlustatu kohalolek vältimatu; regulaarliini
sõiduki mitteväljumine liiklusõnnetuse, tehnilise rikke või
ilmastikuolude tõttu; liiklusõnnetusse sattumine
sõidukiga, millega sõidetakse reisi algus- või
transiitpunkti; sattumine kuriteo ohvriks: kohtuistung, kui
kindlustatu on kohustatud ilmuma kohtusse kannatanu või
tunnistajana; kui pärast reisipaketi soetamist ja
reisikindlustuslepingu sõlmimist teavitab Eesti
Välisministeerium ootamatult, et reisikuupäevadel on reisi
sihtkohta ebaturvaline reisida selles piirkonnas tekkinud
olukorra tõttu (punane või must ohutase). Reisi
ärajäämiseks loetakse ka reisilt ennetähtaegset
tagasipöördumist reisitõrke kindlustusjuhtumi tõttu, kui
kindlustatu pöördus reisilt tagasi reisi esimese 24 tunni
jooksul hiljemalt esimese transiidipunktis. Reisi
katkemine, s.t juba alanud reisi katkemine ja elukohariik
tagasipöördumine: kindlustatu, tema pereliikme või
reisikaaslase äge haigestumine, õnnetusjuhtum või surm;
kindlustatu lähisugulase ettenägematu sattumine
eluohtlikkusse seisundisse või tema surm; reisimiseks
kasutatava sõidukiga toimunud liiklusõnnetus või sõiduki
vargus; kindlustatu Eestis asuva vara kahjustumine
tingimustes nimetatud juhtudel. Hilinemine reisi algus-,
siht- või transiitpunkti: regulaarliini sõiduk, millega
kindlustatu plaanis reisida, ei välju või hilineb seoses
liiklusõnnetuse, raskete ilmastikuolude või ootamatu
tehnilise rikke tõttu; liiklusõnnetusse sattumine sõidukiga.

PZU
Kindlustatud isiku, tema pereliikme või ainsa reisikaaslase
haigestumine, õnnetusjuhtum või surm; kindlustatud isiku
lähisugulase eluohtlik seisund või surm; kindlustatud isiku
Eestis asuva vara kahjustumine; regulaartranspordi
mitteväljumine liiklusõnnetuse, tehnilise rikke või
ilmastikuolude tõttu; sõiduki, millega sõidetakse reisi
algus- või transiitpunkti, sattumine liiklusõnnetusse. Reisi
ärajäämiseks loetakse ka reisilt ennetähtaegset
tagasipöördumist reisitõrke kindlustusjuhtumi tõttu, kui
kindlustatu pöördus reisilt tagasi reisi esimese 24 tunni
jooksul hiljemalt esimeses transiitpunktis. Reisi katkemine
järgmisel põhjusel: reisimiseks kasutatava sõidukiga
toimunud liiklusõnnetus või sõiduki vargus juhul, kui sel
põhjusel ei ole reisi jätkamine enam võimalik.
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Vector Kindlustusmaakler OÜ
Risk
Valesti planeeritud
ajagraafik

Reisitõrke kehtivus
looduskatastroofide
puhul

BTA
Kindlustus ei kata väljumiselt mahajäämisest tingitud
kulusid, kui kindlustatu ei ole järginud lennuettevõtja
suuniseid lennujaama saabumiseks ega ole seega varunud
piisavalt aega, et saabuda soovitataval ajal või enne seda;
kui ei ole varutud piisavalt aega transiitpunktis
ümberistumiseks. Lendude vaheline aeg kavandatud
lendude ahelas: 1. minimaalne ümberistumise aeg on
täielikult kooskõlas rahvusvahelise normi "Minimum
connection time" nõuetega ja lennujaama nõuetega, kuhu
saabub esimene lend ja väljub järgmine lend, kui
lennupiletid on ostetud reisibüroost; 2. juhul, kui piletid
on ostetud internetist, ümberistumine toimub ühe
lennujaama piires ja lendudevaheline aeg on vähemalt 2
tundi ning on järgitud lennujaama nõudeid, kuhu saabuvad
ja kust väljuvad mõlemad lennud; 3. kui saabute ühte
lennujaama ja järgmine kavandatud lennuahela reis väljub
teisest lennujaamast, nimetatud lendudevaheline aeg on
vähemalt 10 tundi ning on järgitud lennujaama nõudeid,
kui piletid on ostetud internetist.
Looduskatastroofidest tulenev reisi ärajäämine, hilinemine
(vähemalt 4 tundi) või katkemine on reisitõrke
lisakindlustuskaitse alusel hüvitatav kindlustusjuhtum.
(Näiteks maavärin, vulkaanipurske, orkaan, tsunami,
üleujutus, maalihke vms) Vastav kaitse peab olema lisatud
poliisile.

Gjensidige
Samas transiitpunktis sõiduki vahetuseks planeeritud aeg
ei tohi olla lühem broneerimissüsteemides ettenähtud
miinimumajast eeldusel, et sõidud on märgitud samal
piletil (st reis on korraldatud ühe veolepinguga) ja kahe
järjestikkuse vedaja vahel on sõlmitud pagasikäitluse
leping. Kui reisipaketti ei ole koostanud litsentseeritud
reisikorraldaja või piletid on ostetud eraldi või samal
piletil märgitud vedajate vahel ei ole sõlmitud
pagasikäitluse lepingut, siis peab samas transiitpunktis
sõiduki vahetuse vaheline miinimumaeg olema vähemalt 2
tundi; Kui samas transiitpunktis sõiduki vahetamise
käigus tuleb ületada piir piirikontrolliga, peab sõiduki
vahetuseks planeeritud aeg olema vähemalt 3 tundi;
Samas riigis sõiduki vahetuseks planeeritud aeg ühte
transiitpunkti saabumise ja teisest transiitpunktist
lahkumise vahel ei või olla lühem kui 4 tundi ja
transiitpunktide vahemaa ei või olla suurem kui 150 km.

PZU
Hüvitamisele ei kuulu kahju ja kulutused, mis on
põhjustatud valesti planeeritud reisi ajagraafikust, kui ei
ole varutud piisavalt aega reisi alguspunkti jõudmiseks või
transiitpunktis ümberistumiseks. Kui reisipakett ei ole
koostatud registreeritud reisikorraldaja või reisibüroo
poolt, peab ümberistumiste vaheline miinimumaeg olema
vähemalt 2 tundi või vastama broneerimissüsteemides
ettenähtud ümberistumiste vahelisele miinimumajale.
Vaidluse korral kasutatakse lennuaegade ja ümberistumiskohtade täpsustamiseks märget lennupiletite
broneerimissüsteemis;

Reisitõrke lisakaitse kindlustusjuhtumiks on
looduskatastroof (nt maavärin, maanihe, vulkaanipurse,
orkaan, tsunami, üleujutus), mis toimus reisi ajal või 48
tundi enne reisi algust piirkonnas, mida kindlustatu
kavatses reisil läbida ja mis võib otseselt mõjutada tema
reisiplaane või kujutada ohtu tema elu või tervisele .

Looduskatastroofidest tulenev reisi ära jäämine,
hilinemine või katkemine on reisitõrke
lisakindlustuskaitse alusel hüvitatav kindlustusjuhtum.
Kehtivuse eelduseks on lisakindlustuskaitse ostmine
hiljemalt kaks kalendripäeva peale esialgsete
lennupiletite/reisipaketi eest tasumist või esialgse
ettemaksu tasumist
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Vector Kindlustusmaakler OÜ
Risk
BTA
Reisitõrke kehtivus
Ainult Kuld ja VIP programmides hüvitatakse kulud, kui
terrorismijuhtumi puhul reisile minek või reisi jätkamine on võimatu seoses
sihtkohal toimunud terroriaktiga, mis oli kohalikke
õiguskaitseorganite poolt tunnistatud terroristlikuks aktiks
ning mille pärast on reisijale ettenähtud teenuste
osutamine raskendatud. Reisi sihtkohaks tingimuste
käesoleva punkti mõttes võib olla ainult Euroopa riik,
mille territoorium kuulub tervikuna Euroopasse,
väljaarvatud mittetunnustatud või osaliselt tunnustatud
riikide territoorium, samuti ka nimetatud riigid - Egiptus,
Türgi, Tuneesia, Araabia Ühendemiraadid, Iisrael,
Armeenia, Aserbaidžaan ja Gruusia. Reisi ärajätmisel
hüvitatakse kulud ainult tingimusel, kui terroriakt leidis
aset ning reis oli tühistatud mitte varem kui 15
kalendripäeva enne reisi algust
Reisitõrke kehtivus
Transpordiettevõtte töökatkestuse või streigi (sh seda
streigi ja pankroti puhul teenindava ettevõtte töökatkestuse või streigi) või
reisipaketis sisalduva majutust pakkuva ettevõtte
maksevõimetuse tõttu toimunud reisitõrge on
kindlustusjuhtumiks reisitõrke lisakaitse alt (nt lennujaam,
rongijaam, sadam, majutust pakkuv ettevõte). Hilinemise
korral peab hilinemine olema vähemalt 4 tundi. Vastav
lisakaitse peab olema lisatud poliisile. Eelnev ei sisalda
reisikorraldaja või –büroo maksevõimetuse tõttu tekkinud
reisitõrget.
Reisitõrke kehtivus
Kaetud tavalise reisitõrke alt. Regulaarlendude
lennugraafikute
sõidugraafiku muudatused lennufirma poolt pärast piletite
muudatuste puhul enne täies ulatuses väljaostmist, lennureisist mahajätmise korral
reisi algust
kohtade puudumise tõttu (double booking).

Lepingu pikenemine

Gjensidige
Reisitõrke lisakaitse kindlustusjuhtumiks on terrorismiakt,
mis toimus reisi ajal või 48 tundi enne reisi algust
piirkonnas, mida kindlustatu kavatses reisil läbida ja mis
võib otseselt mõjutada tema reisiplaane või kujutada ohtu
tema elu või tervisele .

PZU
Tuleb lisada omal soovil tühistamise kaitse. Kaitse kehtib
kui kindlustatud on 100% kogu reisi maksumus.
Hüvitislimiit 70% kogu reisipaketi maksumusest, mida
reisikorraldaja või reisiga seotud teenusepakkuja ei
tagasta, kuni poliisile märgitud reisitõrke hüvitispiirini
Kindlustushüvitist ei maksta, kui reisist loobumise teade
edastatakse kindlustusandjale hiljem kui 72 tundi enne
reisi algust. Aastase korduvreisikindlustuse puhul
hüvitatakse maksimaalselt kaks reisitõrke lisakindlustuse
kindlustusjuhtumit kindlustusperioodi kohta.
Lisakindlustuskaitse kehtib, kui poliis on ostetud hiljemalt
kaks kalendripäeva peale esialgsete lennupiletite/
reisipaketi eest tasumist või esialgse ettemaksu tegemist.

Reisitõrke lisakaitse kindlustusjuhtumiks on eelnevalt
tasutud reisi ära jäämine või hilinemine, mis on tingitud
transpordiettevõtte, seda teenindava ettevõtte (nt
lennujaama) või reisipaketis sisalduva teenuseosutaja (nt
hotelli) töökatkestus, streik või maksevõimetus (sh
pankrot). Eelnev ei hõlma reisikorraldaja või –büroo
maksevõimetuse tõttu tekkinud reisitõrget.

Transpordiettevõtte töökatkestuse või streigi (sh seda
teenindava ettevõtte töökatkestuse või streigi) või
reisipaketis sisalduva teenuse osutaja maksevõimetuse
tõttu toimunud reisitõrge on kindlustusjuhtumiks
reisitõrke lisakaitse alt. Kehtivuse eelduseks on
lisakindlustuskaitse ostmine hiljemalt kaks kalendripäeva
peale esialgsete lennupiletite/reisipaketi eest tasumist või
esialgse ettemaksu tasumist. Eelnev ei sisalda
reisikorraldaja või –büroo maksevõimetuse tõttu tekkinud
reisitõrget
Kaetud tavalise reisitõrke alt. Kindlustusjuhtumiks on
Kaetud tava reisitõrke alt. Kui tegemist on muudatustega
regulaarlennu lennuplaani muutmine lennuettevõtte poolt regulaarliinidel. Regulaarlendude lennuplaani muutmisel
pärast piletite väljaostmist (v.a kui lennuplaani muutmine lennuettevõtte poolt pärast piletite väljaostmist,
on tingitud töökatkestusest või maksevõimetusest),
transpordivahendi üle broneerimisel või lennukite ummiku
transpordivahendi üle broneerimine või lennukite ummik korral lennuväljal hüvitatakse põhjendatud lisakulud
lennuväljal.
transpordile ja majutusele sihtkohta või Eestisse
jõudmiseks
Leping ei pikene automaatselt reisitõrke juhtumiga seoses. Kui reisilt naasmine elukohariiki lükkub edasi
Kui Eesti Vabariiki naasmine hilineb kindlustusjuhtumi
kindlustusjuhtumi tõttu, pikeneb kindlustusperiood 48
tõttu, siis pikeneb kindlustusperiood kahe kalendripäeva
tunni võrra tingimusel, et kindlustusleping sisaldab
võrra
reisitõrke kindlustust.
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Vector Kindlustusmaakler OÜ
Risk
Transpordiettevõtte
vastutuse või järelevalve
alla antud pagasi
hilinemine reisi transiitvõi sihtriiki

BTA
Kui pagasi väljastamine sihtkohas, kuhu kindlustatu jääb
kauemaks kui 24 tundi, hilineb üle 4 tunni; hüvitatakse
kulutused esmatarbekaupade, hügieenitarvete ja
kohalikule kliimale vastavate riiete soetamisele
kindlustatu pagasis olnud esemete asemele kuni 30%
pagasikindlustuse summast kogu reisi vältel. Sporditarvete
hilinemisel hüvitatakse nende rendikulud; hüvitatakse
ainult need kulutused, mis on tehtud enne pagasi
kättesaamist; Kindlustushüvitise saamiseks peate esitama
ostutšekkide või suusavarustuse laenutustšekkide
originaalid, vedaja tõendi pagasi hilinemise kohta ja
pardakaartide koopiad.

Gjensidige
Kindlustusjuhtumiks on pagasi hilinemine sihtkohta või
transiitpunkti, kuhu kindlustatu jääb peatuma vähemalt 24
tunniks, transpordiettevõtte süül vähemalt 4 tundi. Pagasi
hilinemisel hüvitatakse pagasis olnud esemete asendamise
kulu samaväärsete esmetega 50€ päevas maksimaalselt
50% pagasi hüvitispiirist kindlustusjuhtumi kohta, kuid
mitte enam kui kahe kindlustusjuhtumi eest ühe reisi
jooksul. Eelmises lauses nimetatud esemeteks on: 1.
ilmastikuoludele vastavad riided ja/või pesemistarbed, kui
kindlustatu on soetanud need hiljemalt 72 tunni jooksul
pagasi hilinemisest; 2. kui kindlustatu reisis spetsiaalsele
üritusele (näiteks kontsert või konverents), kus on
ettenähtud etiketi kohane riietus, siis vastava ürituse
tarbeks laenutatud või soetatud riiete kulu.

PZU
Hilinemisel rohkem kui 4 tundi. Hüvitatakse vältimatult
vajalike esmatarbekaupade (riided, pesemistarbed jms)
ostmiseks tehtud põhjendatud otsesed kulud kuni 35 €
ööpäevas, kuid mitte rohkem kui 140 € maksimaalselt
kahe kindlustusjuhtumi kohta ühe reisi vältel.
Perekindlustuse puhul hüvitatakse 70€ ööpäevas aga
maksimaalselt 280€ poliisi kohta
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Vector Kindlustusmaakler OÜ
Risk
Pagasikahju

BTA
Kindlustusjuhtumiks on: vedaja juures registreeritud
pagasi hilinemine vedaja süül; vedaja juures registreeritud
pagasi kadumine, vargus või kahjustamine vedaja süüst
tingituna; pagasi, samuti ka väärtuslik pagasieseme vargus
ajal, mil see oli kindlustatu järelevalve all; sporditarvete
vargus ajal, mil need olid kindlustatu järelevalve all. Iga
üksiku pagasieseme maksimaalseks kindlustussummaks
on kuni 50% pagasikindlustuse summast.
Kindlustussumma vedaja juures pagasina registreeritud
sporditarvete kadumise, varguse või kahjustada saamise
eest näidatakse kindlustuspoliisil kindlustusriskide
loetelus ära eraldi riskina. Pagasis olevad väärtuslikud
esemed on kindlustatud ja kindlustushüvitis makstakse
välja ainult tingimusel, et nad on kindlustatu pideva
järelevalve all, sealhulgas siis, kui nad ei ole antud sõiduki
(lennuk, buss, rong, laev, pagasivagun) üldpagasiruumi;
hotellis/külaliskorteris hoitakse väärituslikud esemeid
seifis või lukustatud hoidlas ning ei jäeta autosse isikliku
järelevalveta; Hüvitise maksimumsumma iga üksiku
väärtusliku eseme eest on kuni 30% pagasikindlustuse
kindlustussummast. Hüvitatakse transpordi- ja majutuse
kulud, kantud vajaduse tõttu taastada pass või ID- kaart,
või saada muu isikut tõendav dokument, mis võimaldab
naasta elukohariiki, selle riski jaoks poliisil ette nähtud
kindlustussumma piires, ent mitte üle 100 euro päevas.
Samuti kaetakse telefonivestluste kulud, mis on seotud
passi või ID-kaardi taastamise protsessiga, summas kuni
35 eurot. Kui Teie ei saa dokumentaalselt tõestada pagasi
tegelikku väärtust vahetult enne kindlustusjuhtumit, on
meil õigus määrata pagasi väärtus, arvestades kulumiks
20%. Pagasi varguse korral, kui pagas oli Teie järelevalve
all, hüvitame Teie kulutused esmatarbekaupade
soetamisele, mis on tehtud 48 tunni jooksul alates varguse
fakti registreerimisest, kui nimetatud esemed on ostetud
pagasist varastatud esemete asemele; hüvitise suuruseks
on maksimaalselt 30% pagasi kindlustussummast.
Kindlustushüvitist pagasi varguse eest, mis on jäetud
sõidukisse, makstakse ainult siis, kui see oli lukustatud
pakiruumis. Juhul kui sõidukil puudub pakiruum, siis
sõidukisse jäetud pagasile kindlustuskaitse puudub.

Gjensidige
Pagasi kadumisel, röövimisel, varastamisel, kahjustumisel
hüvitatakse pagasikahju kuni poliisil märgitud
hüvitispiirini. Ühe eseme eest makstav kindlustushüvitis
on maksimaalselt 50% pagasikindlustuse hüvitispiirist.
Kahju hüvitamisel lähtutakse pagasi/esemete väärtusest
kindlustusjuhtumi toimumise hetkel. Arvestatakse
kindlustushüvitise määramisel kulumit 20% eseme
soetamishinnast iga kalendriaasta kohta. Kulumit
arvestatakse üle ühe aasta vanuste asjade korral, samuti
kui kindlustatu ei suuda tõendada, et ese on vähem kui
aasta aega vana. Passi, ID kaardi või mootorsõiduki
juhilubade varguse või röövi korral hüvitatakse
dokumentide taastamise ja/või asendamisega seotud
seotud kulud välisriigis kuni 250€. Esitada tuleb
politseitõend.

PZU
Saab kindlustada isiklikke riietus- ja tarbeesemeid.
Pagasis olevateks hinnalisteks esemeteks loetakse:
- elektroonilisi seadmeid (nt sülearvuti, tahvelarvuti,
foto-, video, multimeediatehnika, telefon) ja
- isikut tõendavaid dokumente (pass, ID-kaart,
juhiluba).
Samuti on kaetud transpordiettevõtte vastutuse või
järelevalve alla antud pagasi hilinemine rohkem kui 4
tundi välisriigis, kuhu kindlustatud isik jääb peatuma
vähemalt 48 tunniks; pagasi vargus, rööv, pagasi
kaotsiminek või reisil toimunud liiklusõnnetuse tagajärjel
kannatada saanud pagasi kahjustumine või hävinemine.
Pagasi hilinemise korral hüvitatakse vältimatult vajalike
esmatarbekaupade (riided, pesemistarbed jms) ostmiseks
tehtud põhjendatud otsesed kulud kuni 35 € ööpäevas,
kuid mitte rohkem kui 140 € maksimaalselt kahe
kindlustusjuhtumi kohta ühe reisi vältel.
Kindlustushüvitise määramisel arvestatakse kulumit
15% eseme soetamishinnast iga kalendriaasta kohta. Ühe
eseme eest makstava kindlustushüvitise suurus on 50%
maksimaalselt pagasikindlustuse kindlustussummalt.
Isikut tõendava dokumendi varguse või röövimise korral
hüvitatakse dokumentide vormistamise otsesed kulud
Eesti Vabariigis või välisriigis kuni 100 € ulatuses.
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Vector Kindlustusmaakler OÜ
Risk
Spordivarustuse kaitse

Pagasikindlustuse
omavastutus

BTA
Kindlustusriskid on: Sporditarvete vargus ajal, mil need
olid Teie järelevalve all; suusavarustuse kahjustada
saamine mäesuusatamise või lumelauasõidu käigus Teiega
toimunud õnnetusjuhtumi tagajärjel. Spordi- ja
suusavarustus on kindlustatud üksnes tingimusel, et
poliisil on nimetatud spordiala märgitud. Spordivarustuse
varguse korral, kui see oli kindlustatu järelevalve all,
maksame hüvitist summas, mis on selle konkreetse riski
jaoks poliisil märgitud (500€/ 600€). Kindlustushüvitis
makstakse välja üksnes juhul, kui registreerisite varguse
toimepaneku fakti 24 tunni jooksul vastava riigi
õiguskaitseorganis, kus vargus toimus, ning selle kohta on
väljastatud kirjalik dokument. Kindlustushüvitise
saamiseks tuleb esitama õiguskaitseorgani dokumendi,
mis kinnitab varguse fakti, vedaja väljastatud
spordivarustuse registreerimise talongi ja spordivarustuse
täpsed andmed (mark, mudel, valmistamisaasta). Kui
suusavarustus sai kahjustada mäesuusatamisel või
lumelauaga sõitmisel toimunud õnnetusjuhtumi tagajärjel,
millega kaasnes trauma, maksame hüvitist summa
ulatuses, mis on poliisil suusavarustuse kahjustada
saamise riski osas märgitud. Kindlustushüvitis makstakse
välja üksnes juhul, kui kindlustatule osutati seoses selle
juhtumiga erakorralist arstiabi, mida tuleb tõendada
õnnetusjuhtumi toimumist kinnitava tõendiga, samuti
esitama spordivarustuse kahjustuste fotod, mille kvaliteet
võimaldab kahjustusi objektiivselt hinnata.

Gjensidige
Kaitse spordivarustusele kehtib üksnes, kui
spordivarustuse kindlustus on valitud, hüvitispiir on
1000€. Spordivarustuse ja -tegevuse kindlustuse
kindlustusjuhtumiks on: 1. transpordiettevõtte järelevalve
alla antud spordivarustuse kadumine, hilinemine,
kahjustumine või hävinemine. Hüvitatakse:
spordivarustuse rendikulu kuni 200€ reisil, kui kindlustatu
spordivarustus hilines reisi sihtkohta rohkem kui 24 tundi
kuni spordivarustuse tagastamiseni kindlustatule;
spordivarustuse ostmise kulu kuni 1000€, kui kindlustatu
spordivarustus on kadunud, või kahjustunud ulatuses,
millest tulenevalt ei ole parandamine võimalik ning
edasine otstarbeline kasutamine on võimatu;
spordivarustuse parandamise kulu reisi ajal kuni 200€, kui
kindlustatu spordivarustus on kahjustunud ning seda on
võimalik parandada; spordivarustuse paranduskulu
elukohariigis, kui spordivarustust ei olnud võimalik
parandada reisi ajal kuni 200€. 2. spordivarustuse
kahjustumine, vargus, rööv või hävinemine reisil
väljaspool transpordiettevõtte järelevalvet. Hüvitatakse:
spordivarustuse soetamis-, parandus- või rendikulu reisil
kuni 200€; spordivarustuse soetamiskulu elukohariigis
kuni 200€; spordivarustuse paranduskulu elukohariigis,
kui spordivarustust ei olnud võimalik parandada reisi ajal
kuni 200€. 3. sportimise võime kaotus välismaal saadud
trauma tagajärjel. Hüvitatakse: kasutamata jäänud ja
eelnevalt tasutud sportimise abonement, mis on mõeldud
individuaalseks kasutamiseks (nt skypass, green-fee)
ja/või renditud spordivarustuse eest. Kindlustusandja
hüvitab kahjud trauma järgsest päevast proportsionaalselt
kasutamata jäänud perioodi eest, kuid mitte enam kui 50€
ühe päeva kohta. Tingimuste punkt 7.
Pagasikahju kuni 70 EUR ilma omavastutuseta, alates 70- Puudub
st on omavastutus 5% kahjusummast.

PZU
Kaetud tava pagasi alt vastavalt tingimustele. Kui valida
lisaks spordivarustuse rentimise lisakaitse hüvitatakse
reisil pagasi hilinemisel reisi eesmärgist lähtuvalt oluliste
riiete, jalanõude ja spordivarustuse rentimise kulu kuni
400€. Hüvitist makstakse 1 kord kindlustusperioodi kohta.
Tingimuste punktid 5- 5.9.3

Puudub
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BTA
Õnnetusjuhtumikindlust Õnnetusjuhtumi kindlustuse kindlustusjuhtumiks on
us
äkiline ja ettenägematu välismõjudest tingitud kindlustatu
tahtest sõltumatu sündmus, mis toob kaasa kindlustatu
tervisekahjustuse (trauma, püsiv puue) või tema surma
reisil. Kindlustuskaitse kehtib vastavalt tingimustele.
Tingimuste punkt 7- 9. Summa surma ja invaliidsuse
puhul 10 000€/ 15 000€, Traumad 1 000€.

Gjensidige
Õnnetusjuhtumikindlustuse kindlustusjuhtumiks on
äkiline ja ettenägematu välismõjudest tingitud kindlustatu
tahtest sõltumatu sündmus, mis toob kaasa kindlustatu
tervisekahjustuse (trauma, püsiv puue) või tema surma
reisil. Tingimuste punkt 3. Summa 20 000€

PZU
Õnnetusjuhtumi lisakaitse – kui kindlustatuga juhtub
välismaal viibides õnnetusjuhtum, mille tagajärjeks on
kehavigastus, puue või surm, siis makstakse hüvitist
kehavigastuse/puude hüvitamise tabeli järgi.
Kindlustussumma on 15 000 €.
Kindlustuskaitse kehtib vastavalt tingimustele
(Tingimuste punkt 6).
Näiteks satute reisil olles liiklusõnnetusse, kus saate
randmeluumurru. Hüvitis makstakse kehavigastuse/puude
hüvitamise tabeli järgi ning randmeluumurru korral on see
3% kindlustussummast.

Vastutuskindlustus

Kindlustusriskiks on kindlustatu õigusvastane käitumine,
mille tagajärjel tekib kolmandal isikul kehavigastus või
otsene väline kahju. Kindlustusjuhtum peab olema
toimunud kindlustusperioodi jooksul ning kirjalik kahju
nõue peab olema esitatud kindlustatule või seltsile
kindlustusperioodi jooksul või 30 päeva jooksul
registreeritud kindlustusjuhtumi toimumisest. Hüvitatakse:
kannatanud kolmanda isiku ravikulud käesolevate
tingimuste mõistes; kolmanda isiku kahjustatud vara
taastamise kulud seisundini, milles see oli enne
kindlustusjuhtumi toimumist, või kolmanda isiku
hävinenud vara asendamise kulud samaväärsega, st mis on
samasuguses seisundis, nagu oli kolmanda isiku vara enne
kindlustusjuhtumi toimumist. Hüvitatakse ka kohtu poolt
tunnistatud kohtukulud ja setlsiga kirjalikult
kooskõlastatud kohtukulud kindlustussumma piiril, ent
mitte üle 1000 euro. Igale kindlustusjuhtumile
kohaldatakse omavastutust summas 100 eurot. Kui
kindlustatu osaleb kohtuprotsessis, on ta kohustatud
esitama seltsile kohtus avaldatud informatsiooni ja
esitatud dokumendid. Kui setls on otsustanud nõude
rahuldamist teatud ulatuses, kuid kindlustatu ei järgi seltsi
nõuannet, on seltsil õigus isegi kohtuotsuse olemasolul
mitte hüvitada suuremat summat, kui soovitatud on.
Kindlustatu tsiviilvastutus spordiga tegelemisel on
kindlustatud üksnes juhul, kui poliisile on märgitud

Eraisiku vastutuskindlustuse kindlustusjuhtumiks on reisil
kolmandale isikule kahjutekitamine, mille eest
kindlustatul tekib tsiviilvastutus (summa 50 000€). Kohtu
kindlaksmääratud menetluskulud kuni 1500 eurot.
Kindlustatu renditud, laenatud või muul viisil tema
kasutusse antud spordivarustusele (nt sukeldumisvarustus)
tekkinud kahju kuni 1000 eurot. Kindlustuskaitse kehtib
vastavalt tingimustele. Tingimuste punkt 8

Hüvitatakse kindlustatud isiku või tema kuni 14 a vanuse
lapse poolt reisil eraisikuna kolmandale isikule
(kahjustatud isik) õigusvastaselt tekitatud isiku- või
esemekahju, mille suhtes kindlustatud isikul on tekkinud
tsiviilvastutus. Hüvitispiir 35 000 €. Omavastutus 60€.
Kindlustuskaitse kehtib vastavalt tingimustele. Tingimuste
punkt 7
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Risk

BTA
„Sport“, „Ekstreemsport“ või „Lumelaud, mäesuusad“.
Summa 30 000€/ 40 000€ Tingimuste punktid 13- 16

Gjensidige

PZU

Poliisil peab olema märge "Vastutuskindlustus".
Kindlustatud isikule hüvitatakse
vastutusjuhtumikindlustusega seotud õigusabi- ja
kohtukulud, mille korral hüvitatakse kindlustatud isikult
jõustunud kohtuotsusega välja mõistetud kohtukulud ning
kindlustatud isiku poolt kantud, eelnevalt
kindlustusandjaga kooskõlastatud vajalikud ja
põhjendatud õigusabikulud kuni 10% kahju suurusest,
kuid mitte rohkem kui 6 500 eurot. Kindlustuskaitse
kehtib vastavalt tingimustele. Tingimuste punkt 7.5
Reisikindlustuse tingimused nr. 761 15.07.2013

Õigusabikulude
kindlustus

Kindlustatud on kindlustatu õigusabi kulud välismaal
(juristi või advokaadi teenuste eest), kui õigusabi
osutatakse järgmisel põhjusel: Kindlustatu on
ettevaatamatusest rikkunud välisriigis kehtivaid
normatiivakte, tekitades sellega kahju kolmandale isikule.
Kuni 1 500€ tingimuste punktid 26- 28

Õigusabikindlustuse kindlustusjuhtumiks on õigusabi kulu
( 20 000€)tekkimine, mis on tingitud asjaolust, et
kindlustatu sooritas hooletusest või ettevaatamatusest
õigusvastase teo reisi sihtkohas või transiitpunktis.
Kindlustuskaitse kehtib vastavalt tingimustele. Tingimuste
punkt 10

Kindlustustingimused

Tingimused Nr. EE16-2 16.07.2016

REISIKINDLUSTUSE TINGIMUSED RK112-2016
01.11.2016
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