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Tingimused nr LV-081/02
Kehtivad alates 11.04.2022

Tunne ennast turvaliselt Balcia CITY COMBO kindlustusega!
Oleme loonud CITY COMBO kindlustuse, et pakkuda Sulle ja Sinu lähedastele rahalist turvatunnet
ja tuge, kui sa jalg- või tõukerattaga sõites kahjustad ootamatult oma vara või põhjustad kahju
endale või teistele.
Kindlustusterritoorium: Eesti

Küsimuste korral võta meiega ühendust:
 (+372) 69 91575
 citadele@balcia.ee
 www.balcia.lv

Hoia ennast!
Sinu Balcia

MÕISTED
Kindlustusandja või Meie – Balcia Insurance SE.
Kindlustatu või Sina – isik, kelle Kindlustusvõtja on kindlustuslepingus määranud kindlustushuviga isikuks
ja kelle huvides on sõlmitud kindlustusleping (seoses nendes tingimustes nimetatud kohustustega ka selle
isiku seaduslik esindaja).
Kindlustusvõtja – isik, kes on meiega sõlminud kindlustuslepingu.
Kindlustussumma – kindlustuslepingus määratud rahasumma või kindlustuslepingus sätestatud korras
arvutatav rahasumma, mida kindlustushüvitis (sh mitme kindlustushüvitise kogusumma) ei saa ületada.
Kindlustussumma võidakse määrata kindlaks eraldi iga kindlustatud riski või nende rühma kohta.
Soodustatud isik – kindlustuslepingus nimetatud isik, kellel on kindlustuslepingus sätestatud juhtudel õigus
saada kindlustushüvitist.
Õnnetusjuhtum – ettenägematu ja ootamatu sündmus, mis leiab kindlustuslepingu kehtivusajal aset isiku
tahtest sõltumatult ja mille tagajärjel on põhjustatud kahju inimese elule või tervisele.
Omavastutus – summa, mis on kindlustuslepingus esitatud kindla summa või vastavalt nendele
tingimustele arvutatud protsendina kahjusummast ning mis lahutatakse väljamakstavast
kindlustushüvitisest.
Poliis – dokument, mis kinnitab kindlustuslepingu sõlmimist ja sisaldab kindlustuslepingu tingimusi, milles
Me oleme Kindlustusvõtjaga kokku leppinud, ning Kindlustusvõtja esitatud teavet sõiduki, Kindlustusvõtja,
Kindlustatu ja Soodustatud isiku kohta.
Sugulased – järgmised isikud:
 Sinu abikaasa või isik, kellega Sul on ühine majapidamine;
 Sinu lapsed ja lapselapsed, nende abikaasad ja isikud, kellega neil on ühine majapidamine;
 Sinu vanemad, vanavanemad, vennad ja õed.
Kolmas isik – isik, kes ei ole Kindlustusvõtja, Sina ega Sugulane.
Sõiduk – Sinu või Sugulase omandisse kuuluv või seaduslikus kasutuses olev kohustusliku registreerimise
alla mitte kuuluv jalg- või tõukeratas.
Profispordi võistlused ja treeningud – tegelemine spordiga, mis on Sinu põhitegevusala, sh
spordivõistlustel osalemiseks valmistumine ja nendel osalemine.

SÕIDUKI KINDLUSTAMINE
1. Mis on kindlustatud?
Me maksame Sõiduki kahjustumise või kadumise eest kindlustushüvitist, kui see toimub järgmistel põhjustel:
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tuli – ootamatu ja kontrollimatu põlemine lahtise leegiga, sealhulgas tulekahju suitsu, tahma ja
tulekustutusvahendite (vesi, vaht jne) mõju;



plahvatus – gaasi või auru ootamatu süttimine;



pikselöök – pikselöögi otsene mõju Sõidukile;



piloodiga õhusõiduki, selle osade või veose allakukkumine – piloodiga õhusõiduki või piloodita
lennuaparaadi, selle osade või veose otsene mõju Sõidukile;



torm – kaetame Sõidukile tekitatud tormikahjustustega seotud kahju, st kahju, mille on põhjustanud
vabalt langenud puud, postid, ehituskonstruktsioonid ja muud esemed;



rahe – jäägraanulite taolised sademed atmosfääris;



lume mõju – lume põhjustatud Sõiduki kahjustused tingimusel, et lume mõju on põhjustanud
katkematu tugev lumesadu või katuse või konstruktsioonide kahjustumine lume mõjul;
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kolmandate isikute põhjustatud kahju – Kolmanda isiku õigusvastane tegevus või tegevusetus, mille
tagajärjel saab Sõiduk kahjustada, muutub osaliselt või täielikult kasutuskõlbmatuks või kaotab oma
väärtust;



vargus – Sõiduki salajane või avalik vargus, kui selle on ebaseaduslikult toime pannud Kolmandad isikud:
 tungides suletud ruumidesse silmanähtavate sissemurdmise tundemärkidega – lõhkudes või
mehaaniliselt kahjustades tõkkeid või rikkudes lukke, mis on paigaldatud selleks, et takistada
 lubamatut ruumidesse pääsemist;
lõhkudes, mehaaniliselt kahjustades või avades turvalukke, millega Sõiduk on kinnitatud maa või
hoonega ühendatud liikumatu eseme külge;



röövimine – Sõiduki röövimine, kui see on seotud Sinu või Sugulase suhtes toime pandud vägivallaga
või sellega ähvardamisega;



kokkupõrge – Me maksame kindlustusperioodil kindlustushüvitist, kui Sõidukile on tekkinud
kahjustused teise sõiduki, takistuse, jalakäija, looma või muu objektiga kokkupõrke tagajärjel.

2. Mis ei ole kindlustatud?
Kindlustusjuhtumiks ei loeta ja me ei hüvita kahju, mis on tekkinud:


kulumise või korrosiooni tagajärjel;



temperatuuri kõikumise, atmosfäärinähtuste või keemiliste ainete mõjul;



kahjurite, näriliste või teiste loomade mõjul;



Sõiduki remondi- või taastamistööde tõttu;



Sõiduki selliste kahjustuste tõttu, mille hüvitamine on vastavalt õigusaktidele või lepingule (näiteks
tootja antud garantii korral) tootja või tarnija kohustus;



Sõiduki ja selle varustuse regulaarse hooldamise, remondi, puhastamise, korralise või erakorralise
teeninduse, sealhulgas detailide vahetamise kulud;



ilma väliste jõudude mõjuta Sõiduki mehaanilise kahjustumise või purunemise tõttu.

ÕNNETUSJUHTUMITE KINDLUSTAMINE
3. Mis on kindlustatud?
Kui Sinu või Sugulaste tervisele või elule on õnnetusjuhtumi tagajärjel põhjustatud kahju, maksame me
kindlustushüvitise:


traumade eest vastavalt lisale 1. Kindlustushüvitise arvutamiseks korrutatakse Poliisis traumariski kohta
määratud Kindlustussumma konkreetsele traumale vastava protsentuaalse suurusega;



haiglakulud – trauma tõttu statsionaaris veedetud iga ööpäeva eest;



invaliidsuse eest – kui Sinul või Sugulasel on trauma tagajärjel tuvastatud püsiv tähtajatu töövõimetus
hiljemalt 1 (ühe) aasta jooksul pärast õnnetusjuhtumi toimumist;
Kindlustushüvitise arvutamiseks korrutatakse invaliidsusriski kohta määratud Kindlustussumma allpool
olevas tabelis kehtestatud protsentuaalse suurusega, mis vastab tervisekahjustuste korral määratud
funktsionaalsete piirangute (invaliidsuse) astmele, mis on seaduses sätestatud korras kindlaks tehtud.
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Invaliidsusgrupp

Protsentuaalne suurus

I grupp

100%

II grupp

50%

III grupp

25%



Kui sama õnnetusjuhtumi eest on juba kindlustushüvitis välja makstud, siis vähendatakse
kindlustushüvitist invaliidsusriski realiseerumise eest selle summa võrra, mis on juba välja makstud
traumariski realiseerumise eest.



surmajuhtumi eest – Kindlustussumma ulatuses Soodustatud isikule (või pärijatele vastavalt Eesti
Vabariigi õigusaktidele, kui kindlustuslepingus ei ole määratud Soodustatud isikut), kui Kindlustatu on
trauma tagajärjel surnud 1 (ühe) aasta jooksul pärast õnnetusjuhtumi toimumist.
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4. Mis ei ole kindlustatud?
Kahjud, mis on tekkinud krooniliste, kaasasündinud, degeneratiivsete või teiste haiguste, samuti kaasa
sündinud või omandatud füüsiliste defektide tõttu või seoses patoloogiliste või korduvate luumurdude või
sidemete rebestustega.

TSIVIILVASTUTUSE KINDLUSTAMINE
5. Mis on kindlustatud?
Me maksame kindlustushüvitise välja Kolmandale isikule, kelle elule, tervisele või varale oled Sina või
Sugulane mis tahes kohustusliku registreerimise alla mitte kuuluva sõidukiga (sh rulluiskudega, üksrattaga)
sõites või igapäevaseid tegevusi tehes, mis ei ole seotud äritegevuse, ameti- või elukutsest tulenevate
kohustuste täitmisega, põhjustanud õnnetuse tagajärjel tahtmatult järgmise kahjustuse või kahju:


materiaalse kahju, mis on seotud Kolmanda isiku ravimise või surmaga;



Kolmanda isiku varale tekkinud kahju;



eelnevalt meiega kooskõlastatud kohtukulud, mis on seotud Kolmanda isiku nõudega Sinu või
Sugulase vastu;



mõistlikud minimaalsed päästekulud, mis on seotud pakiliste meetmetega kahju vältimiseks või
vähendamiseks, isegi kui need meetmed ei olnud edukad.

6. Mis ei ole kindlustatud?
Kindlustusjuhtumiks ei loeta ja me ei hüvita kahjustusi ega kahju:


mis on tekkinud varale, mis on antud Sinu või Sugulase kasutada vastavalt sõlmitud lepingule või muul alusel;



mille pead Sina või Sugulane hüvitama vastavalt lepingule või garantiile;



mis on tekkinud sissetuleku vähenemise tõttu, samuti mittevaralist kahju, trahve, viiviseid või nende
määramisest tulenevaid nõudeid;



kui need ei kuulu hüvitamisele vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele.

KINDLUSTUSLEPING
7. Lepingu sõlmimine
Sina ja Kindlustusvõtja kinnitate kindlustuslepingu sõlmimisega esitatud andmete õigsust. Kindlustusvõtja
on kohustatud Kindlustatud isikutele ja Sugulastele tutvustama ja selgitama ohutusnõudeid ning muid
kindlustuslepingust tulenevaid kohustusi. Kindlustusleping jõustub kohe pärast kindlustuslepingu
allkirjastamist. Kui Kindlustusvõtja ei ole 14 päeva jooksul pärast kindlustuslepingu sõlmimist tasunud
esimest kindlustusmakset, võib Kindlustusandja kuni makse tasumiseni lepingust taganeda. Eeldatakse, et
Kindlustusandja on lepingust taganenud, kui ta ei esita kindlustusmakse sissenõudmiseks hagi kolme kuu
jooksul makse sissenõutavaks muutumisest. Kui sissenõutavaks muutunud kindlustusmakse ei ole tasutud
kindlustusjuhtumi toimumise ajaks, vabaneb Kindlustusandja oma täitmise kohustusest.
Kui Kindlustusvõtja ei tasu teist või järgnevat kindlustusmakset tähtaegselt, võib Kindlustusandja kirjalikku
taasesitamist võimaldavas vormis määrata Kindlustusvõtjale maksmiseks vähemalt kahenädalase tähtaja.
Kui Kindlustusvõtja ei tasu makset täiendava tähtaja jooksul, võib Kindlustusandja kindlustuslepingu üles
öelda.
Kui Me saame selleks nõusoleku, siis on Meil õigus kindlustuslepingu lõppemise tähtaja lähenedes
koostada ja saata uus kindlustuslepingu pakkumus.
Kui uus pakkumus tasutakse selles määratud korras, tähendab see kindlustuslepingu sõlmimise kinnitamist.


Nimetatud nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta, andes Meile sellest eelnevalt teada.

8. Lepingu lõpetamine
Kindlustusvõtjal on õigus kindlustusleping mis tahes ajal lõpetada, sellest meid eelnevalt teavitades.
Kindlustuslepingu lõpetamise põhjusest sõltumatult on Kindlustusvõtja kohustatud tagama kindlustusmakse
tasumise kindlustusperioodi eest kuni kindlustuslepingu lõppemise kuupäevani.
Kui õigusaktides ei ole sätestatud teisiti, maksame Me kindlustuslepingu lõpetamisel Kindlustusvõtjale
proportsionaalselt järelejäänud kindlustusperioodiga kasutamata jäänud kindlustusmakse osa tagasi.
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KINDLUSTUSHÜVITIS
9. Kui leiab aset kindlustusjuhtum
Kindlustusjuhtumi toimumisel pöördu pädeva asutuse poole ja teata juhtunust (õnnetuse korral pöördu
raviasutuse, varguse, röövimise või liiklusõnnetuse korral politsei, tulekahju korral tuletõrje- ja päästeameti,
plahvatuse korral avariiteenistuse poole jne), võta meetmeid kahju vältimiseks ja vähendamiseks, taga juhtunu
asjaolude ja kahjustada saanud objektide pildistamine või videole salvestamine ning võta Meiega esimesel
võimalusel ühendust.Anname Sulle nõu, kuidas toimida, ning lepime kokku edasises tegevuses.


Esita Meile kogu teave juhtunu ja sellega seotud kulude kohta. Kui juhtum võib olla aluseks
tsiviilvastutusega seotud nõude esitamisele:


saada Meile kirjalik nõue, kui Sa oled selle saanud;



ära tunnista Meie nõusolekuta oma süüd või rikkumist seoses kahju põhjustamisega (välja arvatud
kohtule või õiguskaitseasutusele);



ära paku ega luba Meie nõusolekuta kahju hüvitamist.

10. Kindlustushüvitise arvutamine
Sõiduki kindlustamisel
Me määrame kindlaks sama liiki ja sarnase kvaliteediga Sõiduki soetamise kulud või siis kulud, mis on
vajalikud Sõiduki taastamiseks sellise kvaliteediga, nagu Sõidukil oli vahetult enne kindlustusjuhtumit.
Kui Sõiduk ei ole vanem kui 2 aastat, ei võeta soetuskulude arvutamisel selle kulumist arvesse, ent kui Sõiduk
on vanem kui 2 aastat, vähendatakse soetuskulusid kulumi summa võrra, mis on 10% (kümme protsenti)
aastas uue Sõiduki soetuskuludest.
Sõiduki kahjustumise korral maksame Sulle välja kindlustushüvitise või hüvitame remondikulud.
Sa võid valida ükskõik millise remonditeenuste pakkuja, kooskõlastades selle eelnevalt Meiega.
Sõiduki täieliku hävimise korral (kui Sõiduki taastamise (remontimise) kulud ületavad 70% Sõiduki
soetuskuludest) on Meil õigus asendada Sõiduk samaväärse Sõidukiga, makstes välja Sõiduki õnnetuse
eelsete ja järgsete soetuskulude vahe, samuti vähendades väljamakstavat hüvitist Sõiduki jääkväärtuse võrra,
kui Sõiduki jäägid jäävad Sinu omandisse.

Õnnetusjuhtumite kindlustamisel
Arvutatakse vastavalt konkreetse riski kirjelduses määratud korrale (vt lisa 1), võttes arvesse
Kindlustussumma suurust.
Tsiviilvastutuse kindlustamisel
Arvutatakse vastavalt konkreetse riski kirjelduses määratud korrale (vt lisa 1), võttes arvesse
Kindlustussumma suurust.
11. Kindlustushüvitise vähendamine
Meil on õigus kindlustushüvitist vähendada, kui:
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Sina, Sugulane või Soodustatud isik olete saanud täieliku või osalise hüvitise isikult, kes vastutab kahju
põhjustamise eest, või kui Sinul, Sugulasel või Soodustatud isikul on õigus kahju hüvitamisele vastavalt
liikluskindlustuse seadusele (LKindlS);



Sinul, Sugulasel või Soodustatud isikul on õigus hüvitisele samasuguse kindlustusriski realiseerumise
eest vastavalt teisele kindlustuslepingule – sellisel juhul on meil õigus maksta hüvitist
proportsionaalselt igas kindlustuslepingus määratud Kindlustussummale;



kindlustushüvitis ühe või mitme kindlustusperioodil realiseerunud riski eest on jõudnud konkreetse riski
korral määratud Kindlustussummani.
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12. Välistused
Meil on õigus keelduda kindlustushüvitise väljamaksmisest, kui:


Sina, Kindlustusvõtja või Soodustatud isik ei ole meile kindlustusjuhtumist õigeaegselt teatanud ja me ei
saa seetõttu määrata kindlaks tekkinud kulude või kahju täpset summat;



kulud või kahju ei ole tekkinud kindlustusperioodil või ei ole tekkinud kindlustatud riskide realiseerumise
tagajärjel;



Sina, Kindlustusvõtja või Soodustatud isik olete meile tahtlikult esitanud ebaõiget teavet või dokumente,
mis mõjutavad oluliselt kindlustusriski või võimalike kahjude hindamist, või suurendanud õigusvastaselt
kahju summat;



Sina, Kindlustusvõtja või Soodustatud isik olete teadlikult jätnud täitmata kindlustustingimuses
määratud kohustusi;



Sina, Kindlustusvõtja või Soodustatud isik olete tahtlikult põhjustanud või soodustanud
kindlustusjuhtumi tekkimist, sh pahauskse käitumise, tahtluse või raske hooletusega;



Sina, Kindlustusvõtja või Soodustatud isik olete olnud alkoholi, narkootiliste, psühhotoksiliste või muude
joovastavate ainete mõju all ning see on toimunud kindlustusjuhtumiga põhjuslikus seoses, välja
arvatud juhul, kui alkoholi kontsentratsioon organismis ei ületanud piiri, millega on lubatud Sõidukit
juhtida, ning alkoholi kontsentratsioon on toimunud kontrollimisi tõendavatesse dokumentidesse
märgitud;



Sina või Sugulane kasutate kohustusliku registreerimise alla mitte kuuluvat sõidukit ärilistel eesmärkidel;



Sina või Sugulane osalesite profispordi võistlustel või treeningutel.

13. Otsus
Otsus kindlustushüvitise väljamaksmise kohta võetakse vastu ja saadetakse Sulle 7 (seitsme) päeva jooksul
alates päevast, kui Kindlustusandja on kätte saanud kõik kindlustusjuhtumi põhjuste, asjaolude ja
tagajärgede kindlaks määramise ning kindlustushüvitise suuruse arvutamiseks vajalikud dokumendid.

VAIDLUSTE JA KAEBUSTE LÄBIVAATAMISE KORD
Kõik vaidlused, mis tekivad või võivad tekkida Meie ja Kindlustusvõtja, Sugulase, Soodustatud isiku või Sinu vahel,
lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui vaidlust ei suudeta läbirääkimiste teel lahendada, on Sul oma huvide kaitseks
õigus pöörduda Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti (https://www.ttja.ee) või kohtu poole vastavalt Eesti
Vabariigis kehtivatele õigusaktidele. Teave kaebuste läbivaatamise korra kohta on avaldatud meie kodulehel
www.balcia.lv.

MUUD TINGIMUSED
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Teave meie poolt isikuandmete töötlemise kohta sisaldub privaatsustingimustes, mis on avaldatud meie
kodulehel www.balcia.lv.



Meile on siduvad Eesti Vabariigi, Euroopa Liidu ja Ühendatud Rahvaste Organisatsiooni kehtestatud ning
ka teised asjakohased sanktsioonid, mistõttu meil on õigus lõpetada kindlustusleping viivitamatult ja
ühepoolselt sanktsioonide kehtestamise hetkel, saates selle kohta kirjaliku teate, kui Sinu,
Kindlustusvõtja või Soodustatud isiku suhtes on otseselt või kaudselt sellised sanktsioonid kehtestatud.
Mis tahes makseid, mis võiksid rikkuda kaubandus-, majandus- või muid sanktsioone või embargosid,
mille on kehtestanud Eesti Vabariik, Euroopa Liit või Ühendatud Rahvaste Organisatsioon, samuti teisi
asjakohaseid sanktsioone, ei saa teha nii kaua, kui sellised sanktsioonid kehtivad.



Kindlustuslepingus kokku leppimata õiguste ja kohustuste ning kindlustuslepingust tulenevate
õigussuhete reguleerimisel rakendatakse Eesti Vabariigi õigusakte.



Kui tuvastatakse vastuolu vastava kindlustuse liigi tingimuste ja Poliisi tingimuste vahel, siis on
kindlustuslepingu korral siduvad Poliisi tingimused.

www.balcia.lv
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Kui tuvastatakse vastuolu nende tingimuste eestikeelse teksti ja tõlke vahel mis tahes võõrkeelde, on
prioriteetne ja pooltele siduv nende tingimuste eestikeelne tekst.
Läti Vabariigis peab kindlustusturu üle järelevalvet finants- ja kapitalituru komisjon (aadress: Kungu iela
1, Riia, LV-1050, veebisait: www.fktk.lv, e-posti aadress: fktk@fktk.lv).
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LISA 1
Luumurrud ja traumad

ÕLG, RINNAKORV

PEA
30%

Koljuluud

8%

Lagimiku luu, põhja murrud – 30%
Lagimiku ja põhja murrud – 50%

10%

Rinna-, rang- ja abaluu murd

9%

Näoluud

Alalõua-, sarna- ja ülalõualuu murd

5%

Ninaluu murd

4%

Hambatrauma (iga hamba eest)

4%

Roided

ÕLAVARRE- JA KÜÜNARLIIGES

Vaagen, reis

12%

Õlavarre- ja küünarliiges
Õlavarreluu murd

9%

Säär, jalalaba

Põlvekedra,

sääre- või pindluu murd,

Küünarvars, kämmal

Küünarvarre, kämbla toese luu,
metakarpaalsete luude murrud, sõltumata
murtud luude arvust – 9%
Kahe küünarvarre luu murd – 12%

pahkluu murd,
kanna- ja pöialuu murd

4%

Selgroolüli, ristjätke või ogajätke, lülikaare,
liigesjätke, õndra- ja rinnaluu murd

Iga roidemurru eest

Vaagnaluu murd, reieluupea ja -kaela murd,
reieluu murd

11%

Selgroog

Kolm ja enam luumurdu – 25%

VAAGEN, REIS
25%

Õlg, rinnakorv

4%

Sõrmed
Sõltumata murtud sõrmede arvust

Varbad
Sõltumata murtud varvaste arvust

Trauma
Peapõrutus
 ambulatoorse ravi korral – 3%
 statsionaarse ravi korral – 7%

 Mis tahes sidemete ja kõõluste
rebestus, närvikahjustus – 3%

Liigeste venitused ja nihestused

 Meniski kahjustus operatsiooniga
või ilma – 3%

 ala- ja ülalõua, käe- ja jalalaba, sõrmede
ja varvaste nihestused – 2%
 põlve-, küünarnuki- ja õlaliigese
nihestus, õlaliigese kapsli rebend – 5%
 puusaliigese nihestus, selgroolülide
nihestus – 12%
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Sidemete ja kõõluste rebestus,
perifeersete närvide kahjustus

 Achilleuse kõõluse kahjustus ilma
operatsioonita
 Achilleuse kõõluse kahjustus, kui
tehakse

Haavad, põrutused
 Löögi-, rebimis-, saagimis-, lõike-,
torkehaavad, suured
nahamarrastused, hematoom,
loomahammustused – 3%
Keha põletused
 ja külmakahjustused, mis on
põhjustanud kudede kahjustumist
või arme – 2–30%

www.balcia.lv

Traumad ja luumurrud
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Luumurdu kinnitab radioloog.



Kui ühe õnnetuse tagajärjel on üks luu murtud mitmest kohast, siis loetakse seda üheks luumurruks.



Kui ühe õnnetuse tagajärjel on murtud kaks või rohkem ühe kehaosa luud, siis Me hüvitame need kõik,
summeerides selles lisas määratud hüvitised iga murru eest, kuid mitte ületades Poliisis traumariski
kohta määratud Kindlustussummat.



Kui ühe õnnetuse tagajärjel on tekkinud mitu ühe kehaosa kahjustust, siis Me hüvitame kõige raskema
kahjustuse.



Kui ühe õnnetuse tagajärjel on tekkinud mitme kehaosa kahjustused, siis Me hüvitame need kõik,
summeerides selles lisas määratud hüvitised iga kahjustuse eest, kuid mitte ületades Poliisis
traumariski kohta määratud Kindlustussummat.



Hammaste traumade ja/või kaotamise eest makstakse kindlustushüvitist ainult siis, kui on ka suu ja/või
näo pehmete kudede trauma tundemärgid. Hammaste traumade ja/või kaotamise eest makstakse
kindlustushüvitist ainult üks kord kindlustusperioodi jooksul. Ei hüvitata selliseid hambatraumasid, mis
on tekkinud hammustamise (mälumise) või mis tahes haiguse (näiteks bruksismi) tagajärjel.

www.balcia.lv

