Reisikindlustus
Kindlustusteenuse teabedokument
AB „Lietuvos draudimas“ Eesti filiaal
Teabedokumendis on reisikindlus tuse üldine ülevaade. See ei ka jasta teie kindlustushuvis t ja nõudmis tes t lähtuvaid ki ndlus tuslepingu tingimusi.
Lepi ngu ti ngimused on muudes dokumentides, näiteks pakkumuses, kindlustustingimustes ja poliisil.

Mis liiki kindlustusega on tegemist?
Reisikindlustus on eelkõi ge oota matu ja väl tima tu ra vikulu kindlus tus välisreisi a jal . Kindlus ta takse i nimese tervis, et hüvi tada välismaal il mneva
terviseka hjustuse või tekki va keha vigas tuse ra vi kulu. Lisaks võib reisikindlustus hõl mata reisil kaasas oleva te asjade kindlu s tus t ehk pa gasikindlus tus t,
s a muti reisi ä rajäämisest või katkemisest tekkinud kulude kindlustust ehk reisitõrke kindlustust.

Mida kindlustatakse?

Mida ei kindlustata?



Tegemist on korduvreisikindlustusega. See tõttu tuleb
a rves tada, et kindlustuskaitse kehtib l epingus märgitud
pä evade a rvu jooksul a lates reisi algusest.





Lä htuvalt l epingu s õlmimisel valitud kindlustusvõi ma lusest on kindlustatud


ta i med, toiduained, joogid, sigaretid, sularaha,
pa ngakaardid, dokumendid, käsikirjad, joonised,
mudelid, kauba- või tootenäidised, vä ärtpaberid,
i nfo, laskemoon, lõhkeained, mootorsõidukid,
muus ikariistad, tööriistad, a ntiikesemed, kunst,
müügi ks transporditavad esemed, prillid,
pä i keseprillid, andmekandjad;



rei sil kaasas olevad ri ietus- ja tarbeesemed
i s iklikuks kasutuseks. Hüvitatakse esemete va rguse,
hä vi mise või kahjustumise läbi tekkinud kahju.
Pa ga si hilinemise korral hüvitatakse kohe
va ja mineva te esmatarbekaupade s oetamise või
renti mise kulu.
rei sitõrkest või reisi ä rajäämisest tekkiv kulu.
Rei sitõrke korral hüvi tatakse lisakulu majutusele ja
tra ns pordile reisi jätkamiseks või koduriiki
ta ga sipöördumiseks. Reisi ärajäämisel hüvitatakse
ka s utamata jäänud reisiteenused ja l epingulised
kohustused reisikorraldaja ees.



ki ndlustatu valduses purunenud või kaotsiläinud
es emed;



a s jad, mis võiva d pagasis lihtsasti puruneda,
teki tada söövitavat või määrduvat kahju, nt vein,
kl a asesemed, kodukeemia.



Kas kindlustuskaitsel on piiranguid?
!

rei sil eraisikule va stutuskindlustusega tekkivad
nõuded. Hüvitatakse kindlustatu või tema lapse
kol mandatele isikutele ta htmatult tekitatud kahju.
rei sil õnnetusjuhtumi tagajärjel tekkinud
kehavi gastus, mille a lusel makstakse i nimesele
ühekordset hüvitist.

Medi tsiiniabi kindlustusjuhtum on kindlustatu
ha i gestumine reisi a jal või haiguse prognoosimatu
el uohtlik ägenemine, samuti reisi ajal tekkiv
tervi s ekahjustus või kehavigastus, millega kaasneb
vä l ismaal vä ltimatu a rstiabi va jadus või i nimese surm.
Pa ga sikindlustus hõlmab ta valiselt kindlustatud eseme
 va rgus t ja röövimist;




i ni mene, kes tegeleb reisil riskiohtliku tegevusega
(nä iteks võistlussport, ohtlikud harrastused ja
füüs iline palgatöö);

pol iisile märgitud i nimese tervis. Hüvi tatakse kulu
vä l ti matule a rstiabile, haiguse vä ljaselgitamiseks
tehta vad vajalikud meditsiinilised uuringud ja
teenused välismaal. Samuti kulu retseptira vi mitele, meditsiinilistele abivahenditele ja
a rs tiabiga seotud tra nspordile, s h haige kodumaale
toi metamine.













Ki ndlustatud ei ole
 i ni mene, kelle a laline elukoht ei ole Eesti Vabariigis:

ka hjustumist või hävimist, kui ese oli a ntud
tra ns pordi- või majutusettevõtte järelevalve a lla;

 hi l inemist vä lisriigi siht- või ümberistumiskohta.
Rei sitõrkekindlustuse kindlustusjuhtumid on ta valiselt:


rei si katkemine või ärajäämine kindlustatu, tema
l ä hedase või ainsa reisikaaslase haigestumise,
õnnetusjuhtumi või s urma tõttu;



hi l inemine, mis on põhjustatud regulaartranspordi
hi l inemisest või mitteväljumisest halbade

!

Loetelu hüvitamisele mittekuuluvast kahjust on toodud
ki ndlustustingimustes, mille kohaselt ei hüvitata näiteks
!
ka hju, mille tekkimine ei olnud ettenägematu;
!

ka hju osa, mis on tekkinud seoses ohutusnõuete
tä i tmata jätmisega;

!

ka hju, mis on tekkinud kliendi ta htlusest või raskest
hool etusest;

!

a l koholi, ra vimite vm a inete üledoosist või
na rkootiliste a inete kasutamisest tekkinud kahju;

!

kul u alternatiivmeditsiinile, va bamüügi ra vimitele,
ta a stusravile, hambaravile, v.a vä ltimatu
ha mbaravi;

!

rei si ä rajäämise kahju, kui selle põhjustas kroonilise
ha i guse ä genemine;

!

rei si ä rajäämise ja katkemise kahju, kui selle põhjus
on i l mnenud enne reisidokumentide vormistamist;

!

rei si hilinemise kahju, kui see on ti ngitud
a metivõimude tegevusest;

!

rei s hilinemise kahju, mis on tingitud
tra ns pordifirma puudulikust töökorraldusest,
a rvuti veast või töötaja eksimusest;

!

mi l le on hüvitanud reisikorraldaja või
tra ns pordifirma;

!

kul utusi söögile ja joogile.

Tea tud kulu hüvitatakse va id osaliselt. Näiteks
!

ha mbaravikulu hüvitatakse kuni 200 euro ulatuses;









i l maolude, tehnilise rikke või liiklusõnnetuse tõttu;

!

ki ndlustatu või tema lähedase sattumine õnnetuse
või kuri teo ohvriks nii, et kindlustatu peab reisi ära
jä tma või katkestama.

!

Va s tutuskindlustuse juhtumi alusel hüvi tatakse
kol mandatele isikutele tekitatud isikukahjud ja
es emekahjud ning kindlustatu õigusabikulud.
Õnnetusjuhtumikindlustuse puhul hüvi tatakse
ki ndlustatule õnnetusjuhtumi ta gajärjel tekkinud
kehavi gastuste raskusastmele va stav
prots entkindlustussummast.

!

medi tsiiniliste a bivahendite s oetamise kulu kuni
200 euro ulatuses;
Pa ga si hilinemise korral hüvitatakse
es matarbekaupade s oetamise kulu kuni 300 euro
ul a tuses;
Lennupileti vahetamisel hüvitatakse kulu kuni 150
euro ulatuses;

!

Vä l jalennu hilinemise korral üle 12 h hüvi tatakse
150 eurot (hüvitatakse üks kindlustusjuhtum
ki ndlustusperioodi jooksul).

Ki ndlustussumma on märgitud poliisil.

Kus ma olen kindlustatud?


Kogu ma ailmas.

Millised on minu kohustused?
—

Enne kindlustuslepingu sõlmimist tuleb esitada kindlustusandja küsitud andmed. Esitatud teave peab olema täielik ja õige.
Ki ndlustusandja eeldab, et klient esitab ka ilma kindlustusandja küsimusteta teabe, mille s uhtes kindlustusandjal on oluline ä ratuntav
huvi ja millel on oluline mõju kindlustusmaksele.

—

Ki ndlustusandjat tuleb teavitada riskiasjaoludest ja nende muutumisest.

—

Ki ndlustusvõtja põhikohustus on tasuda kindlustusmakse.

—

Tä i ta tuleb kindlustuslepingus märgitud ohutusnõudeid, milleks muu hulgas on

— ki ndlustatu peab oma tegevuses arvestama oma seisundit, olusid ja tavalisi käitumisnorme;
— oma a sju tuleb hoida mõistlikul vi isil;
— a s jad tuleb pakkida vi isil, et need ei purune ega kahjusta teisi asju pagasis, arvestades ta valist pagasikäitlemist;
— tul eb tä ita a rsti, reisikorraldaja, politsei jt juhiseid ;
— tul eb jä rgida ri igi ja teiste asjakohaseid soovitusi, sh näiteks terviseameti s oovi tusi va ktsineerimise kohta.
—

Ki ndlustusandjat tuleb kindlustusjuhtumist viivi tamata teavitada ja jä rgida tema juhiseid.

—

Ammendav l oetelu kindlustusvõtja kohustustest on toodud kindlustustingimustes.

Millal ja kuidas ma maksan?
Ki ndlustusmakse suurus ja ta sumise tähtaeg on näidatud poliisil. Tavaliselt tasutakse makse pangaülekandega a rve a lusel.

Millal kindlustuskaitse algab ja lõppeb?
Ki ndlustuskaitse algab kindlustusperioodi alguskuupäeval. Ki ndlustuskaitse lõppeb kindlustusperioodi möödumisel.
Rei sitõrkekindlustuse kindlustusperiood algab tavaliselt 72 tunni möödudes kindlustuslepingu sõlmimisest.
Ki ndlustuskaitse võib lõppeda enne l epingus märgitud kindlustusperioodi l õppu. Näiteks võib kindlustusandja lepingu lõpetada, kui
ki ndlustusmakse on ta sumata.

Kuidas saan kindlustuslepingu lõpetada?
Lepi ngu l õpetamiseks tuleb esitada s ooviavaldus kindlustusandjale. Tavaliselt saab l epingu enne tä htaega l õpetada va id kindlustusvõtja ja
ki ndlustusandja kokkuleppel.

