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Kindlustusandja või Meie - Balcia Insurance SE.

Kindlustatu või Sina:
reisikindlustuse korral – alla 80-aastane isik, kes on Pangakaardi volitatud kasutaja, ning, arvestades 
Sinule väljastatud kaardi tüüpi ja kohaldatavat kindlustuskaitset, Sinu reisikaaslased - sugulased või kuni 
kaks Sinu töökaaslast, kui nad reisivad koos Pangakaardi volitatud kasutajaga (st neil on samad 
reisikuupäevad, marsruut ja majutuskohad);

Pangakaardi ostukindlustuse korral – Pangakaardi volitatud kasutaja, kes on sooritanud ostu 
Pangakaardiga.

Kindlustusperiood – periood, mille jooksul kehtib Meie kindlustuskaitse vastavalt Meie ja Kindlustusvõtja vahel 
sõlmitud kindlustuslepingule ja käesolevatele tingimustele.

Kindlustusvõtja – aktsiaselts Citadele banka – ettevõte, mis on sõlminud Meiega kindlustuslepingu Sinu 
kindlustamiseks.

Kindlustussumma – käesolevate tingimuste Lisas 1 määratud rahasumma, mida ei tohi ületada 
kindlustushüvitiste summa või mitme kindlustushüvitise summa sõltuvalt konkreetsest Pangakaardist. 

Pagas – Sinule kuuluvad pagasi ühikud ja nende sisu, mis on registreeritud, üle antud ja on Vedaja hoole all.

Pangakaart – Kindlustusvõtja väljastatud maksekaart. Kaarditüübid, kohaldatav kindlustuskaitse ja 
kindlustussummad on sätestatud käesolevate tingimuste Lisas 1.

Pangakaardi volitatud kasutaja – Kindlustusvõtja klient, kellele kui maksekaardi kasutajale on Kindlustusvõtja 
väljastanud vähemalt ühe Pangakaardi, mis on kehtiv.

Reis – Sinu reis kindlaksmääratud ajal väljapool Sinu koduriiki. Reis algab hetkest, kui oled lahkunud oma 
koduriigist (ületad vastava riigi piiri), ja lõpeb hetkest, kui naased reisilt (ületad koduriigi piiri). 

Ost – Sinule kuuluv vallasvara, mis on ostetud Pangakaardiga (sealhulgas ülekandega Pangakaardiga seotud 
kontolt) kindlustuskaitse perioodi jooksul kõikjal maailmas, välja arvatud käibevara, sularaha, loomad, taimed, 
reisitšekid, lennupiletid, kasutatud esemed ja kohustuslikus korras registreeritavad sõidukid. 

Omavastutus – kindlustuslepingus kindlaksmääratud summa või protsentuaalne osa kahjusummast, mis 
arvutatakse vastavalt käesolevatele tingimustele ja mis arvatakse maha makstavast kindlustushüvitisest.

Reisi vaheetapp – koht, kus kavatsed pärast Reisi algust ümber istuda järgmisele transpordile, et jätkata Reisi.

Koduriik – riik, mille kodanik Sa oled, või riik, kes väljastas Sinule elamisloa.

Välisriik – muu riik kui Sinu koduriik.

Õnnetusjuhtum – äkiline ja ootamatu sündmus Reisi ajal, mis toimub Sinu tahtest sõltumatult ja mille 
tulemuseks on kahju Sinu elule või tervisele.

Sugulane – Pangakaardi volitatud kasutaja abikaasa või elukaaslane, kui ta elab samas majapidamises, 
Pangakaardi volitatud kasutaja kuni 21-aastased (kaasa arvatud) lapsed ja lapselapsed ning vanemad. 

MÕISTED

Kui Sulle on väljastatud kaks või enam kaarti, makstakse kindlustushüvitis kindlustusjuhtumi korral 
vastavalt Sinu valitud kaarditüübile määratud tingimustele ja Kindlustussummadele. Mitme 
Pangakaardi väljastamine ei suurenda Meie kohustuste mahtu ja kindlustuskaitse ulatust.

�

Ravikulude kindlustuse, õnnetusjuhtumikindlustuse ja Reisi tühistamise, katkestamise ja hilinemise 
kindlustuse puhul loetakse Reisiks ka reisimist koduriigis, kui peatud eelnevalt broneeritud ja makstud 
turismimajutuses (hotellis, külalistemajas jne) vähemalt kaks ööpäeva (turismimajutus peab asuma vähemalt 
80 km kaugusel Sinu tegelikust elukohast ja olema tasutud või broneeritud kaks päeva enne reisi algust). Reis 
algab hetkest, kui Sa lahkud oma tegelikust elukohast, ja lõpeb hetkest, kui lähed sinna tagasi. 

�

�

�
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Ekstreemsporditegevused – kõrge riskiga või alternatiivsed spordialad, spordiüritused või tegevused, mida 
iseloomustab suur kiirus ja suur risk, näiteks alpinism, autosport, poks, BMX, purjetamine üle 24 miili kaldast, 
downhill, lendamine deltaplaaniga, langevarjuhüpped, mäesuusatamine, lohesurfamine, lennukite, lõbusõidu- 
või ülikergete õhusõidukite ja kuumaõhupallide juhtimine, motosport, sukeldumine sügavusele üle 30 meetri, 
lendamine purilennukiga, lendamine tiibvarjuga, matkamine mägedes ilma spetsiaalse 
mägironimisvarustuseta kõrgusel üle 2500 meetri, skijöring, lumelauasõit, velotrial, speleoloogia jms.

Sporditegevused – igasugune sporditegevus, välja arvatud Profispordivõistlused ja Ekstreemsporditegevused.

Profispordivõistlused või treeningud - sportimine, mis on kindlustatud isiku põhitegevus, sealhulgas 
ettevalmistumine osalemiseks ja osalemine spordivõistlustel.

Vedaja – mistahes ettevõte, millel on õigus osutada tasulisi teenuseid reisijate ja pagasi veoks 
kindlaksmääratud marsruudil maismaal, vees või õhus.

Repatrieerimine – Sinu säilmete toimetamine Koduriigi lennujaama, kui see toimub lennukiga, või surnukuurini, 
kui transportimine toimub muul viisil. Repatrieerimine hõlmab ka säilmete transportimist surnukuuri, kui Reisil 
toimunud Õnnetusjuhtumi tagajärjel saabub surm Koduriigis.

Haigestumine – ettenägematu haigus, mis ei ilmnenud enne Reisi algust, või kroonilise haiguse ägenemine, 
mille tagajärjel vajad erakorralist arstiabi.

Kolmas isik – muu isik kui Sina või Sugulane. 

Kui Sinu tervislik seisund halveneb Reisi ajal toimunud Õnnetusjuhtumi või Haigestumise tagajärjel, 
hüvitame Me Sulle:

meditsiiniliselt põhjendatud kulud, mis on seotud Sinu erakorralise raviga Välisriigis. 

RAVIKINDLUSTUS

1. Mida kindlustus katab

�

mõistlikud transpordikulud: �

Reisi pikendamise kulud, kui Sa ei saa Sinust sõltumatutel põhjustel Reisilt kavandatud ajal tagasi tulla.�

Sinu transport raviasutusse ja sealt majutusasutusse;�

kulud seoses Sinu enneaegse tagasipöördumisega Koduriiki (kui Sinu tervislik seisund seda võimaldab);

Repatrieerimise kulud, ka Repatrieerimiseks vajaliku kirstu soetamine.

�

kulud seoses Sinuga koos reisinud laste tagasipöördumisega Koduriiki, kui Sina ei saa Õnnetusjuhtumi 
või Haigestumise tõttu Reisilt ettenähtud ajal tagasi tulla; 

ühe Sugulase reisikulud Sinu juurde (edasi-tagasi piletid Sugulase koduriiki), kui Sina ei saa reisilt 
kavandatud ajal tagasi tulla ja pead Õnnetusjuhtumi või Haigestumise tõttu viibima haiglaravil vähemalt 
kümne päeva; 

�

�

�

Kui kindlustusjuhtum toimub USAs, Bulgaarias, Kreekas, Egiptuses, Venemaal, Valgevenes, Hispaanias, 
Tais või Türgis, pead enne raviasutuse valimist konsulteerima Meie või Meie partneriga, vastasel juhul 
on Meil õigus keelduda kindlustushüvitise väljamaksmisest.

�

Kui mõni 1. peatükis kirjeldatud kulu ületab 1000 eurot, võta meiega ühendust, enne kui Sina või 
Sugulane maksab nende kulude eest. Me teavitame Sind, kuidas toimida, ja anname teavet, mida 
edasi teha.

�

Hüvitatakse ka transport õnnetuspaigast majutusasutusse, kui see on vajalik enne Sinu 
toimetamist meditsiiniasutusse.

�

Sugulaste palvel saab korraldada säilmete tuhastamise Välisriigis, kus on toimunud 
kindlustusjuhtum, ja urni transportimise Sinu Koduriiki.

�

Kui Koduriik ei ole Eesti Vabariik, siis Me ei hüvita mistahes 1. peatükis sätestatud 
transpordikulusid Sugulase või Sinu Koduriigist/Koduriiki, mis ületavad transpordikulude 
summa Eesti Vabariigist/Vabariiki.

�
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Me ei hüvita:

2. Mida kindlustus ei kata

Me ei maksa kindlustushüvitist, kui Õnnetusjuhtum on tingitud kroonilisest, kaasasündinud, degeneratiivsest 
või muust haigusest või kaasasündinud või omandatud füüsilisest defektist.

4. Mida kindlustus ei kata

Välisriigis tehtud ravikulud, kui tegu on enne Reisi planeeritud raviga;

kulud mistahes profülaktilise tervisekontrolli, diagnostika või vaktsineerimise eest;

seoses raseduse (alates 32. rasedusnädalast) või sünnitusega tekkinud kulud, välja arvatud 
Õnnetusjuhtumi järgse erakorralise meditsiinilise abi osutamise puhul;

Haigestumise või vigastustega seotud kulud, mille sümptomid ilmnesid juba enne Reisi;

kulud seoses taastusravi, kosmeetilise ravi, plastilise kirurgia, psühhoteraapilise ja psühhiaatrilise ravi, 
ravi mittetraditsiooniliste ravimeetoditega, proteesimise, kardiovaskulaarse kirurgia, elundite või kudede 
siirdamise, proteesimisega.

�

Kolmanda isiku ravi või surmaga seotud materiaalne kahju;  

Kolmanda isiku vara kahjustuste kõrvaldamise või leevendamise kulud;

saamata jäänud tulu, mida Kolmas isik oleks saanud, kui ta ei oleks kahju kannatanud;

Kolmanda isiku poolt Sinu vastu esitatud hagiga seotud kohtukulud, mis on eelnevalt Meiega 
kooskõlastatud.

�

mis on tekkinud Sinule, Sugulasele või teisele isikule, kellega Sul on ühine majapidamine;

mis on tekkinud juriidilisele isikule, millega Sa oled otseselt või kaudselt seotud (sh juhatuse liige, 
osanik, aktsionär);

kui Sinu vastutus kahju eest ei ole tuvastatud kooskõlas kohalduvate õigusaktidega (sealhulgas 
vastava riigi tavade või käitumisreeglitega);

�

�

�

�

�

�

pärijatele Surma eest Õnnetusjuhtumikindlustuse summa ulatuses vastavalt õigusaktidele, kui 
Kindlustatu surm on saabunud vigastuse tagajärjel hiljemalt 1 aasta jooksul pärast Õnnetusjuhtumi 
toimumise kuupäeva. 

Püsiva kahjustuse eest - Sinu füüsilise vigastuse eest, mis on põhjustanud anatoomilisi defekte, mis on 
pärast Õnnetusjuhtumit tekitanud märgatavaid ja püsivaid funktsioneerimispiiranguid. Kindlustushüvitis 
arvutatakse korrutades Õnnetusjuhtumi Kindlustussumma Lisa nr 2 tabelis sätestatud konkreetse 
püsiva kahjustuse protsendiga.

�

�

�

�

�

�

Kui Reisi ajal toimub Õnnetusjuhtum, mille tagajärjel realiseerub Sinu kindlustusega kaetud risk, 
maksame hüvitist:

ÕNNETUSJUHTUMIKINDLUSTUS

3. Mida kindlustus katab

Kui oled Reisi ajal põhjustanud kahju Kolmandale isikule, tema elule, tervisele või varale, siis hüvitame 
järgmise kahju ja kulud:

Me hüvitame õigusteenuse kulud (Õigusabikulude kindlustus), mis Sul tekivad Reisi ajal, kui oled 
hooletusest rikkunud asjaomase riigi tavasid, õigusakte või käitumisnorme.

TSIVIILVASTUTUSKINDLUSTUS

5. Mida kindlustus katab

Järgmisi sündmusi ei loeta kindlustusjuhtumiteks ja Me ei hüvita ühtegi tekkinud kahju või kulu:

6. Mida kindlustus ei kata

�
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mis on tekkinud kasutades maismaa- või veesõidukeid (välja arvatud mootorita ja elektrilised maismaa- 
ja veesõidukid, mille maksimaalne võimalik kiirus on vastavalt tootja spetsifikatsioonile kuni 25 km/h);

mis on tekkinud lepingulisest või garantiikohustusest;

mis on tekkinud trahvide, viiviste või nende kohaldamisest tulenevate nõuete tõttu;

mis on tekkinud infektsiooni, nakkushaiguse, psüühilise reaktsiooni, afektiseisundi, vaimse 
trauma/haiguse või muu psüühikahäire või teadvushäire, epilepsia või apoplektilise ataki, kroonilise 
neuroloogilise häire, millega kaasneb koordinatsioonihäire või lihasnõrkus, tagajärjel;

kui Sinu vastu ei ole esitatud kahju- või kulude hüvitamise nõuet või kui Sa ei ole meid sellest 3 aasta 
jooksul teavitanud;

mis on tekkinud jahipidamise või tulistamise tagajärjel;

mis on tekkinud mistahes andmekandjate või neis oleva teabe, sularaha, juveelide, vääriskivide, 
väärismetallide, kunsti või antiigi kahjustumise, kaotamise või hävitamise tagajärjel.

�

Sinu Pagasi kahjustamisega teravate esemete, vedelike, liimide või värvainetega;

mis tahes ehete (sealhulgas kellade), toiduainete ja alkoholi, väärismetallide, väärismüntide, tubaka, 
tšekkide, reisipiletite, mis tahes väärtpaberite, kupongide kahjustamise või kaotamisega (sealhulgas 
varguse või röövimise);

väikeste kosmeetiliste kahjustustega (pinnakahjustused, kulumine, kriimustused, värvidefektid), mis ei 
takista pagasi või esemete jätkuvat funktsionaalset kasutamist;

vara amortisatsiooniga selle tavapärase kasutamise ajal;

järelevalveta jäetud vara vargusega (välja arvatud Pagasi transportimisel);

transpordiks sobimatu vara kahjustamise või hävitamisega (vedu);

vara ebaseadusliku kahjustamise, varguse või röövimisega, kui politsei ei kinnita või Sa ei suuda esitada 
tõendeid (nt e-kiri, telefonikõnede protokoll jne), et politseile on teatatud vargusest, röövimisest või 
isikliku vara (sealhulgas reisidokumentide, juhiloa, sõiduki tehnilise dokumentatsiooni, sularaha või 
maksekaardi) ebaseaduslikust kahjustamisest.

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Kui Sinu Pagas hilineb sihtkohta saabumisel rohkem kui 2 tundi, hüvitame Sulle Reisi jaoks vajalike 
esmatarbekaupade ostmise kulud.

Kui Sinu isiklikud esemed saavad Reisi ajal Pagasi transportimisel kahjustada, need kaovad, varastatakse või 
võetakse ära, siis hüvitame Sinu isiklike esemete tegeliku väärtuse summa väärtuses, mille eest oleks võinud 
kadunud esemed vahetult enne kindlustusjuhtumit osta, arvestades üle ühe aasta vanuste esemete puhul 
15%-list amortisatsiooni aastas.

Hüvitame Sulle ka Su sularaha varguse või röövimise, kui see juhtus 4 tunni jooksul pärast sularaha 
väljavõtmist sularahaautomaadist.

Samuti hüvitame Sulle reisi ajal tekkinud kulud Sinu ainsa reisidokumendi, juhiloa, sõiduki tehnilise 
dokumentatsiooni või maksekaardi uuendamiseks, kui need on Reisi ajal kahjustatud, kadunud, varastatud 
või ära võetud.

PAGASI JA ISIKLIKE ASJADE KINDLUSTUS

7. Mida kindlustus katab

Me ei hüvita kulusid, mis on seotud:

8. Mis ei ole kindlustatud

Sa peate viivitamatult teavitama vastavat Vedajat Pagasi kahjustumisest või kadumisest ja esitama Meile 
sellelt Vedajalt saadud vastava(d) dokumendi(d).

�

Hüvitame kahju, mis on seotud varguse, röövimise või isiklike esemete (sealhulgas reisidokumentide, 
juhiloa, sõiduki tehnilise dokumentatsiooni või maksekaardi) ebaseadusliku kahjustamisega - selleks 
pead Sa seaduses sätestatud korras teavitama politseid.

�
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Me hüvitame järgmised Sinu kulud:

KINDLUSTUS REISI TÜHISTAMISE, KATKEMISE JA HILINEMISE KORRAL

9. Mis on kindlustatud

Reisi tühistamine – eelnevalt makstud reisitasud, mida Kolmas isik (nt reisikorraldaja, võõrustajad, 
lennufirmad jne) ei ole hüvitanud, kui Sa ei lähe Reisile:

�

Reisi katkestamine – uute piletite vahetamine või ostmine (sealhulgas lennujaama transfeer, et Sind 
kodumaale turistiklassis tagasi viia) ja enne Reisi algust broneeritud ja makstud hotelli maksumus 
(kindlustushüvitis arvutatakse nende ööde eest, mida Sa ei saanud veeta broneeritud ja makstud hotellis 
lõppsihtkohas), kui Sinu poolt alustatud Reis katkestatakse:

�

Reisi hilinemine – piletite vahetamine või uute piletite ostmine turistiklassis, samuti hotellikulud kuni 100 
eurot öö kohta, mis on tekkinud seetõttu, et Sa ei saanud õigeaegselt jõuda Reisi lõppsihtkohta 
broneeritud ja tasutud hotelli (kindlustushüvitis arvutatakse päevade arvu järgi, mille jooksul Sa ei saanud 
viibida broneeritud ja tasutud hotellis Reisi lõppsihtkohas), kui Sa hilinesid Reisi alguskohta või kohta, kust 
Sa kavatses Koduriiki tagasi sõta, sest:

�

Sinu, Sugulase või Sinuga koos reisivate isikute ootamatu raske vigastuse või ootamatu ägeda 
haiguse tõttu, mille esimesed sümptomid ilmnevad pärast kindlustuskaitse kehtima hakkamist ja 
mis nõuavad haiglaravi;

Sugulase, venna, õe või mõne muu Sinuga koos reisiva inimese surma tõttu;

kui turistidele pakutavad teenused Reisi lõppsihtkohas on häiritud terroriakti tõttu

�

Sinu, Sugulaste, Sinu venna, õe või teiste Sinuga koos reisivate reisijate haigestumise, raske vigastuse 
või surma tõttu Reisi ajal;

Sinu Reisiks vajalike dokumentide varguse või röövimise tõttu Reisi ajal, kui neid ei ole võimalik 
ettenähtud aja jooksul tagasi saada ja Reisi ei saa seetõttu jätkata;

Sinu vallas- või kinnisvarale tekitatud kahju tõttu (kahju üle 1000 euro, Sinu kohalolek on hädavajalik 
kahju kõrvaldamiseks või käimasoleva uurimise tõttu).

�

ühistransport hilines halva ilma, loodusõnnetuste, liiklushäirete (kui need otseselt põhjustasid 
hilinemist) ja sõidukite rikke tõttu;

Sinu kasutatav sõiduk sattus liiklusõnnetusse (registreeritud vastavalt seadustele ja eeskirjadele) või 
sõiduki tehnilise vea tõttu, mida ei olnud või mille olemasolust Sina ei saanud enne reisi teada, või 
loodusõnnetuse (torm, üleujutus, maavärin) tõttu;

Sa oled langenud kuriteo ohvriks.

�

�

�

�

�

Sinu või Sinu abikaasa rasedusest tulenevate tüsistuste tõttu, tingimusel, et saad rasedusest teada 
pärast seda, kui Reis on täielikult või osaliselt tasutud;

kohtukutse tõttu, millega Sind kutsutakse vastavalt seaduses sätestatud korrale tunnistajana või 
ohvrina kohtusse, ning millest Sind teavitatakse pärast seda, kui oled soetanud reisivautšeri, 
broneerinud oma piletid ja hotelli;

teatrietenduse, kontserdi või muu sarnase ürituse ärajäämise tõttu, kui Reisi peamine eesmärk oli 
osaleda üritusel;

kuna Sinu reisidokumendid on enne reisi alguskuupäeva varastatud või kaduma läinud ja neid ei ole 
võimalik ettenähtud aja jooksul tagasi saada;

Sinu vallas- või kinnisvarale tekitatud kahju tõttu (kahju üle 5000 euro, Sinu kohalolek on hädavajalik 
kahju kõrvaldamiseks või käimasoleva uurimise tõttu).

�

�

�

�

�

�

�

Kahju hüvitatakse ainult siis, kui terroriakt on toimunud ja planeeritud Reis on tühistatud mitte 
varem kui 30 kalendripäeva enne Reisi planeeritud alguskuupäeva;

�

Samuti hüvitame piletihinna teatrietendusele, kontserdile või sarnasele üritusele Koduriigis, kui 
tühistatud Reisi eesmärk oli osaleda üritusel Koduriigis.

�
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Mahajäänud transport – turistiklassi piletite vahetamine või uute piletite ostmine ja majutuskulud reisi 
vahepealsel ajal (kuni kolm ööd ja mitte rohkem kui 100 eurot öö kohta), kui Sa jäid reisi vahepealsel ajal 
maha ümberistumisest teise ühistransporti, sest:

�

Sinu kasutatud ühistransport hilines (vähemalt 1 tund) halva ilma, loodusõnnetuste, liiklusõnnetuse või 
sõiduki rikke tõttu; 

Sa olete langenud kuriteo ohvriks.

�

Sa oled täielikult vaktsineeritud riiklikult heakskiidetud vaktsiiniga Covid-19 vastu; 

Sa oled teinud Covid-19 testi (SARS-CoV-2 RNA või antigeeni suhtes) 72 tunni jooksul enne reisi algust 
ja saanud negatiivse tulemuse. Sellisel juhul kehtib Covid-19 kindlustus ainult Reisi esimese 30 päeva 
jooksul; 

Sa oled viimase 6 kuu jooksul enne Reisi algust põdenud Covid-19 ja oled sellest täielikult taastunud.

�

�

�

�

Kindlustuskaitse ei kehti, kui ei ole võetud arvesse transpordivahendi jõudmiseks vajalikku 
minimaalset aega (nt vastavalt lennufirma soovitustele).

�

Me hüvitame kulud kuni 100 euro ulatuses päevas ja ainult juhul, kui need on tekkinud Välisriigi 
lennujaamas plaanilise väljumise ja tegeliku väljumise vahelisel ajal.

�

Ära unusta säilitada dokumente, mis tõendavad, et Sinu lend on hilinenud või tühistatud, samuti 
kviitungeid söögi- ja joogikordade, hotelli- ja transpordikulude kohta.

�

Kui Reisi ajal hilineb lend, millele Sa oled registreerunud, rohkem kui 2 tundi või see tühistatakse, siis 
hüvitame Sinu järgmised kulud:

Kui lennu hilinemise või tühistamise tõttu on Sul vaja oma piletid reisi ajal ümber vahetada, tagastame 50% 
varem ostetud piletite ja uute piletite vahest, kuid mitte rohkem kui 200 EUR.

LENNU HILINEMINE

10. Mis on kindlustatud

Kui see on Sinu kindlustuskaitsega hõlmatud ning oled Pangakaardi esimest korda saanud vähemalt 3 päeva 
enne kindlustusriski tekkimist, siis ei kohaldata Covid-19 suhtes käesolevas dokumendid sätestatud 
pandeemia- ja epideemiaerandeid, arvestades järgmiseid tingimusi.  

COVID-19 KINDLUSTUS

11. Mis on kindlustatud

lennu hilinemise või tühistamise korral söögikulu;

transporditeenused lennujaamast, kus hilinemine või tühistamine toimus, hotelli ja tagasi;

�

Sul on dokument, mis tõendab ühte järgmistest:�

Ravikulude kindlustuse raames hüvitame haiglaravi kulud maksimaalselt 3 kuu jooksul ühe 
kindlustusjuhtumi kohta.

Reisi tühistamise, katkestamise ja hilinemise kindlustuse alusel kaetakse kahju, kui:

�

�

Reisi lõppsihtkohta broneeritud ja makstud hotelli mitte jõudmine (kindlustushüvitis arvutatakse, 
korrutades ühe öömaja maksumuse nende ööde arvuga, mil Sa hotellis ei ööbi, maksimaalselt 100 
eurot öö kohta), samuti muud mõistlikud kulud, mis on seotud enne Reisi algust lõppsihtkohta 
broneeritud teenustega, näiteks lennujaamatransfeerid hotelli.

�

�

Sind ei lubata ühistransporti Covid-19 sümptomite tõttu (nt kõrgenenud kehatemperatuur, palavik); 

Sinu reisi tühistamine, katkestamine või edasilükkamine on toimunud seetõttu, et oled nakatunud 
Covid-19 viirusesse või oled kontaktisik (kelle epidemioloog, perearst, töörühma, haridusasutuse või 
muu meeskonna eest vastutav isik on vastavana määratlenud), keda tuleb vastavalt riiklikele 
menetlustele isoleerida või karantiinis hoida.

�

�



Kui see on Sinu kindlustuskaitsega hõlmatud ja kui Reisil juhtub suusatamise (sh lumelauasõidu) ajal õnnetus, 
mille tagajärjel saad kehavigastuse, siis maksame Sinu suusavarustuse (sh lumelaua) kahjustuse eest. 

Samuti hüvitame Sulle kahju, mis tuleneb sellest, et Sa ei saa kasutada varem ostetud suusapassi, mis on 
tingitud Reisi ajal tekkinud ootamatust haigestumisest või vigastusest, mille tagajärjel tekkis meditsiiniline 
hädaolukord.

Kindlustushüvitise saamiseks pead esitama Meile dokumendid, mis tõendavad, et Sa vajasid arstiabi ja 
varustuse kahjustuste ulatust – Sa pead saatma Meile kvaliteetsed fotod, et saaksime objektiivselt hinnata 
varustuse kahjustusi ning täpsed andmed Sinu varustuse kohta (mark, mudel, tootmisaasta).

Kui Sinu valitud suusarada suletakse Sinu Reisi ajal sula, laviini või tormi tõttu, maksame Sulle kindlustushüvitist 
30 eurot iga päeva eest, mil suusatamine ja lumelauasõit ei olnud võimalik raja sulgemise tõttu.

SUUSATAMISE KINDLUSTUS

12. Mis on kindlustatud

Me hüvitame Sulle Reisi ajal Meiega või Meie partneritega tehtud telefonikõnede maksumuse.

TELEFONIKÕNEDE EEST TASUMINE

13. Mis on kindlustatud

Kui see on Sinu kindlustuskaitsega hõlmatud, hüvitame Sulle (eraldi sõidukikindlustuse lepingu alusel) 
omavastutuse, mida lühiajaline rendifirma nõuab Sinult reisi ajal renditud sõiduki ootamatu füüsilise 
kahjustuse korral.

Lisaks hüvitame sellise sõiduki varastatud võtme asendamisega seotud kulud:

SÕIDUKI RENDILEPINGUGA SEOTUD OMAVASTUTUS

14. Mis on kindlustatud

Me maksame Pangakaardi volitatud kasutajale kindlustushüvitist ostetud kauba kahjustumise või kadumise 
eest, kui selle on põhjustanud:

Vargus - vargus, mille on salaja või avalikult toime pannud õigusvastaselt Kolmandad isikud:

KAARDIOSTUDE KINDLUSTUS

15. Mis on kindlustatud

kogu Kindlustussumma ja kindlustuskaitse summa on igal üksikjuhul 500 eurot;

omavastutus ühe juhtumi kohta on 100 eurot.

�

sisenedes lukustatud ruumi nähtavate sissemurdmise märkidega – lõhkudes või mehaaniliselt 
kahjustades tõkkeid või lõhkudes lukke, mis on paigaldatud volitamata juurdepääsu piiramiseks;

purustades, mehaaniliselt kahjustades või vabastades turvalukud, mis kinnitavad ostetud kauba kindla 
objekti, maa või hoone külge. 

�

�

�
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Röövimine - vallasvara omastamine , kui sellega kaasneb Sinu vastu suunatud vägivald või vägivallaga 
ähvardamine.

Kahju - ostetud kauba kahjustumine ootamatu ja ettenägematu välise sündmuse tagajärjel. 

Garantii - kahju hüvitatakse tootja või müüja garantiiga kaetud ostetud kauba mis tahes defekti eest.

Ostetud kauba kindlustuskaitse algab hetkest, mil Sa saad ostetud kauba kätte, ja kehtib 180 päeva. Kui 
ostetud kauba täpset kättesaamise hetke ei ole võimalik kindlaks teha, siis loetakse kauba kindlustatuks 180 
päevaks alates ostu tasumise hetkest. Kui ostetud kauba eest tasutakse osamaksetena, siis algab kindlustus 
alates esimesest kaardiga tehtud maksest ja hüvitist makstakse proportsionaalselt tasutud ostu osaga.

�
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Kindlustuskaitse hõlmab ka:

Laiendatud garantii - me hüvitame iga kindlustusnõude tootja või müüja garantiiga kaetud ostetud kauba mis 
tahes defekti eest, mis ilmneb laiendatud garantiikindlustusperioodi jooksul. Laiendatud garantiikindlustuse 
perioodiks määratakse 1 aasta pärast tootja või müüja garantii lõppemist, kuid mitte rohkem kui 3 aastat 
alates ostu soetamise kuupäevast.

Tarnerisk - me tagastame ostuhinna, kui selle eest on makstud ja tellitud, kuid seda ei ole Sulle 90 päeva 
jooksul pärast ostu sooritamist kätte toimetatud.

Kaardimaksete kindlustus - me hüvitame Sulle kahju, mis on seotud Sinu Pangakaardi ebaseadusliku 
kasutamisega Kolmandate isikute poolt, kui Pangakaart on varastatud või kaaperdatud kuni Pangakaardi 
blokeerimiseni. Kindlustushüvitist makstakse Kolmanda isiku poolt Pangakaardiga seotud kontolt vääralt 
kasutatud raha summa ulatuses ajavahemikul alates varguse või röövimise toimumisest kuni kaardi 
peatamiseni (blokeerimiseni).

Hinnakaitse - kui 30 päeva jooksul pärast ostu sooritamist vähendab Koduriigis sama toote hinda teine või 
sama müüja ja hinnavahe on võrdne või ületab 20 eurot, tagastame hinnavahe.

Järgnevat ei saa kasutada hinnavahe määramiseks:

Meil on vaja kirjalikku kinnitust, et ost on Sulle saadetud, ja kinnitust, et müüja keeldub ostuhinda 
tagastamast.

�

Kinkekaardid, vautšerid, säästuprogrammi kaardid või kupongid, müüja boonusprogrammid;

Hinnad, mis on kombineeritud teeninduslepingu, erirahastamise või lisahüvitisega (transport, paigaldus jne);

Hinnad, kui müüja on maksejõuetu, likvideerimisel või likvideeritud, müük on seotud kaupluse 
rekonstrueerimisega või hind on määratud sularahas maksmiseks;

Konkreetsetele kliendirühmadele (klubide või ühingute liikmed jne) kehtestatud hinnad.

�

Ostetud kauba kahjustumine või kadumine ei ole toimunud kindlustuskaitse kehtivusajal või 
kindlustatud ohtude toimumise tagajärjel;

Ostu ei tehtud kindlustuskaitse ajal;

Ostetud kauba kahjustumine või kadumine toimus alkoholi, narkootikumide, psühhotoksiliste või 
muude joovastavate ainete mõju all olles ning on kindlustusjuhtumiga põhjuslikult seotud;

Õnnetus on toimunud vääramatu jõu tõttu, nagu on sätestatud Eesti Vabariigi õigusaktides;

Ostetud kauba kahjustus on tingitud remondist;

Ostetud kauba kahjustus tuleneb regulaarsest hooldusest, puhastamisest, korralisest või erakorralisest 
hooldusest, sealhulgas kulunud osade vahetamisest;

Ostetud kauba kahjustus on tingitud mehaanilisest kahjustusest või purunemisest ilma välise jõu 
mõjuta, välja arvatud pikendatud garantiikindlustuse ajal;

Ostetud kauba kahjustused on põhjustatud kriimustustest eseme pinnal, kui klaas ei purune täielikult 
või kui kriimustused ei takista ostetud kauba kasutamist;

Ostetud kauba kahjustus on põhjustatud tootja juhendis või Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud 
kasutamisnõuete rikkumisega; 

Ostetud kaup anti üle Kolmandale isikule tasu eest;

Ostetud kauba kahjustus on tekkinud defektide, varuosade või tootja tagasikutsumisega hõlmatud 
tööde tõttu; 

Ostetud kauba kahjustus tuleneb arvutifailide või tarkvara, samuti seadmesse salvestatud andmete 
(pildid, dokumendid, kontaktiloend, programmid jne) kahjustumisest või kadumisest; 

Ostetud kauba kahjustamine on põhjustatud kauba omavolilistest muudatustest, näiteks 
sertifitseerimata varuosade paigaldamisest;

Ostetud kaup on jäetud järelevalveta.

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Meil on õigus keelduda kindlustushüvitise maksmisest, kui:

16. Mis ei ole kindlustatud
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saada meile kirjalik avaldus, kui oled selle saanud; 

ära tunnista Meie nõusolekuta enda süüd või rikkumist (välja arvatud kohtule või õiguskaitseorganile); 

är paku ega luba Meie nõusolekuta kahju hüvitamist.

Hinnakaitsekindlustuse puhul pead Meile esitama tõendi hinnamuutuse kohta: kaupmehe teade 
trükisena (voldik, ajakiri, ajaleht jne), väljatrükk kaupmehe kodulehelt jne. Võrreldakse identsetete 
kaupade hindu (tootjad, mudelid, tootmisaastad, mõõtmed, värvus jne, mis võivad mõjutada kauba hinda, 
peavad olema identsed).

�

�

ostukviitungi, samuti POS-terminali väljatrüki või pangakinnituse kaardiga tehtud makse kohta;

kehtiva kaardi, et kontrollida omanikku, kehtivusaega ja kaardi tüüpi.

�

�

�

�

Meie ja Kindlustusvõtja sõlmime kindlustuslepingu, mis pakub Sulle kindlustuskaitset ajal, mil viibid 
väljaspool oma koduriiki maksimaalselt 90 järjestikust päeva ühe reisi jooksul, tingimusel, et oled selle aja 
jooksul volitatud Pangakaardiomanik või Sugulane, ning mis pakub Sulle kindlustuskaitset Pangakaardiga 
tehtud ostude eest.

KINDLUSTUSLEPING 

17. Lepingu sõlmimine ja kindlustuskaitse

Pöördu pädeva asutuse poole ja teata juhtumist (õnnetuse või haiguse korral meditsiiniasutuse, varguse, 
röövimise või liiklusõnnetuse korral politsei, tulekahju korral tuletõrje- ja päästeteenistuse poole jne), võta 
kasutusele kõik võimalikud meetmed kahju vältimiseks ja vähendamiseks ning võta meiega ühendust niipea 
kui võimalik.

Me anname Sulle nõu, kuidas edasi toimida, ja lepime kokku järgmised sammud. 

Kindlustuslepingu sõlmimisega volitad Meid tuvastama kindlustusjuhtumi asjaolusid, nõudma ja saama kõiki 
vajalikke dokumente ja teavet.

Esita meile kõik üksikasjad õnnetuse ja sellega seotud kulude kohta. Sündmus, mis võib anda alust 
tsiviilvastutusnõude esitamiseks:

Ostetud kauba kahjustumise või kadumise korral pead Sa esitama Meile:

KINDLUSTUSHÜVITIS

18. Kindlustusjuhtumi toimumise korral

Reisiga seotud riskide korral

Kindlustushüvitis arvutatakse vastavalt konkreetses riskikirjelduses sätestatud menetlusele, võttes arvesse 
Kindlustussumma suurust.

Ostetud kauba kahjustumise või kadumise korral

Me teeme kindlaks sama tüüpi ja sarnase kvaliteediga ostetud kauba ostukulu või ostetud kauba taastamise 
maksumuse samale kvaliteedile, mis kaubal oli vahetult enne kindlustusjuhtumi toimumist.

Kui Sinu ostetud kaup saab kahjustada, maksame Sulle kindlustushüvitise või remondikulud. 

Võid valida mis tahes remonditeenuse pakkuja, kooskõlastades selle eelnevalt Meiega.

Kui ostetud kauba taastamise (parandamise) kulud ületavad 70% selle ostuhinnast, on meil õigus asendada 
ostetud kaup samaväärse esemega.

Kui ostetud kauba ostuhinnast on vaid osa makstud Pangakaardiga, määratakse kindlustushüvitis 
proportsionaalselt Pangakaardiga makstud osaga.

Pärast kindlustushüvitise maksmist antakse kahjustatud ostetud kauba parandatavate osade omand üle 
Meile või Meie remondipartnerile, kui see on Meiega eelnevalt kokku lepitud.

19. Kindlustushüvitise arvutamine 
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Sina või Kindlustusvõtja olete saanud kahju eest vastutavalt isikult (sealhulgas reisikorraldajalt või 
Vedajalt) täieliku või osalise hüvitise või olete saanud hüvitise teiselt isikult, sealhulgas teiselt 
kindlustusseltsilt; 

Sinul või Kindlustusvõtjal on õigus saada hüvitist sama kindlustatud riski eest teist kindlustuslepingu 
alusel – Meil on õigus maksta hüvitist proportsionaalselt käesoleva lepingu Kindlustussumma või 
piirmäära ja teise lepingu alusel kindlustatud summa suhtega; 

ühe kalendriaasta jooksul esineva ühe või mitme riski Kindlustussummade, hüvitiste arv või piirmäär on 
selle riski puhul saavutatud.

�

�

�

Meil on õigus vähendada makstavat kindlustushüvitist, kui:

20. Kindlustushüvitise vähendamine

Sinu või Kindlustusvõtja tahtliku väärkäitumise, sealhulgas pahauskse käitumise, tahtluse või raske 
hooletuse tagajärjel;

kui Sul on keelatud sõita ilma vastava kategooria juhiloata või kui Sul puudub juhtimisõigus ja see on 
õnnetusega seotud;

Reisi (sealhulgas lennu) ajutise või täieliku tühistamise/edasilükkamise tõttu lennujaama juhtkonna, 
lennunduskomisjoni või mõne riigiasutuse poolt;

pandeemiate ja epideemiate tagajärjel, välja arvatud Covid-19 puhul;

nakkushaiguste tõttu, mille puhul on ennetav vaktsineerimine kohustuslik, kui viibida teatavas piirkonnas, 
kuid Sa ei ole seda teinud;

kui Sa treenid või osaled sõidukite võidusõitudel või -katsetel; 

kui Sa tegeled (ja see on õnnetusega seotud) ekstreemspordiga ning see ei ole Sinu kindlustusega kaetud;

kui Sa osaled profispordi võistlusel või treeningul;

kui Sa ei ole kindlustusjuhtumist õigeaegselt teatanud ja seetõttu ei saa Me kindlaks teha tekkinud kulude 
või kahju täpset summat;

väljaspool kindlustusperioodi või Reisi;

kui oled teadlikult esitanud Meile valeandmeid või dokumente, mis mõjutavad oluliselt kindlustuskahju või 
võimaliku kahju riski hindamist või on ebaseaduslikult suurendanud kahjusummat;

kui Sa jätad tahtlikult täitmata kindlustustingimustes sätestatud kohustused.

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Meil on õigus keelduda kindlustushüvitise maksmisest, kui kindlustusjuhtum on toimunud:

21. Erandid

Otsus hüvitise maksmise kohta tehakse ja saadetakse Sulle hiljemalt 5 päeva jooksul alates kõigi 
kindlustusjuhtumi põhjuste, asjaolude ja tagajärgede kindlakstegemiseks ning hüvitise summa arvutamiseks 
vajalike dokumentide kättesaamisest. 

22. Otsus

Kõik vaidlused, mis tekivad või võivad tekkida meie, Sinu või Kindlustusvõtja vahel, lahendatakse 
läbirääkimiste teel. Kui vaidlus ei suudeta lahendada läbirääkimiste teel, on Teil õigus pöörduda oma huvide 
kaitseks Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti (https://www.ttja.ee) või kohtu poole vastavalt Eesti 
Vabariigis kehtivatele õigusaktidele. Teave kaebuste käsitlemise kohta on avalikult kättesaadav meie 
veebilehel www.balcia.lv. 

VAIDLUSTE JA KAEBUSTE KÄSITLEMINE
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Meie isikuandmete töötlemise teave on välja toodud privaatsuspoliitikas, mis on avalikult kättesaadav 
meie kodulehel www.balcia.lv.

Meile on siduvad riiklikud ja rahvusvahelised sanktsioonid. Kui mõni sanktsioon on otseselt või 
kaudselt määratud Sinu või Kindlustusvõtja suhtes, on Meil õigus kindlustusleping ühepoolselt ja 
viivitamatult lõpetada. Kui mis tahes makse võib rikkuda sanktsioone reguleerivaid seadusi ja määrusi, 
ei tohi sellist makset teha kuni sellised sanktsioonid on kehtivad.

Kindlustuslepingus sätestamata õiguste ja kohustuste suhtes ning kindlustuslepingust tulenevate 
õigussuhete reguleerimiseks kohaldatakse Eesti Vabariigi seadusi ja määrusi

Kui käesolevate tingimuste eestikeelne tekst ja nende tingimuste tõlge mis tahes võõrkeelde on 
omavahel vastuolus, kehtib käesolevate tingimuste eestikeelne tekst ja poolte jaoks siduv.

�

�

�

�

MUUD TINGIMUSED
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LISA 1

REISIKINDLUSTUS

Kaitse suurus ja kindlustussumma, EUR

Taotlustingimused

Kindlustatud risk Krediitkaartide liigid

X hero, 
X supreme 

X Platinum, 
X prime 

X Infinite X Business X Business Plus, 
X Corporate

Jah 
ei
mitte ühtegi
75 000

350
250
200

-

100

250

250
50% piletihinna 
vahest, 
maksimaalselt 
200

10 000
250

-

5 000

-

75 000

-

Jah 
Jah 
Sugulased
125 000

500
500
1 000

500

150

1000

1 000
50% piletihinna 
vahest, 
maksimaalselt 
200

20 000
500

1 500

10 000

100

125 000

1 000

Jah 
Jah
Sugulased
300 000

600
500
1 500

1 000

300

1500

1 500
50% piletihinna 
vahest, 
maksimaalselt 
200

50 000
750

3 000

40 000

300

300 000

1 500

Jah
ei
mitte ühtegi
100 000

500
500
1 000

500

150

750

750
50% piletihinna 
vahest, 
maksimaalselt 
200

10 000
500

1 500

10 000

-

100 000

-

Jah
ei
Jah, >=2 kolleegi
125 000

500
500
1 000

500

150

1000

1 000
50% piletihinna 
vahest, 
maksimaalselt 
200

20 000
500

1 500

10 000

-

125 000

1 000

piiratud mahus

piiratud mahus
piiratud mahus
piiratud mahus

piiratud mahus

piiratud mahus

piiratud mahus

piiratud mahus
piiratud mahus

piiratud mahus
piiratud mahus

piiratud mahus

piiratud mahus

piiratud mahus

piiratud mahus

piiratud mahus

Sporditegevus 
Ekstreemsport
Reisikaaslase kindlustus 
RAVIKULUDE KINDLUSTUS
Erakorraline hambaravi
Meditsiinilised abivahendid
PAGASI JA ISIKLIKE ASJADE 
KINDLUSTUS
Video-, audio-, foto-, arvuti- ja 
sarnaste seadmete, 
elektriseadmete ja nende 
tarvikute kindlustus
Sularaha vargus ja röövimine
REISI TÜHISTAMISE, 
KATKESTAMISE JA HILINEMISE 
KINDLUSTUS:
Reisi tühistamine 
Reisi katkemine 
Reisi ärajäämine
Transpordivahendi hilinemine 
LENNU HILINEMINE
Hüvitis uute transpordipiletite 
hinnatõusu eest, mille on 
põhjustanud 
lennuettevõttepoolne 
tühistamine
ÕNNETUSJUHTUMIKINDLUSTUS
TASU TELEFONIKÕNEDE EEST
OMAVASTUTUS VASTAVALT 
AUTO RENDILEPINGULE
TSIVIILVASTUTUS
Õigusabikindlustus
SUUSATAMISE KINDLUSTUS
COVID-19 
Ravikulude kindlustus
COVID-19 
Reisi tühistamise, katkemise 
kindlustus
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OSTUKAARDI KINDLUSTUS

Kaitse suurus ja kindlustussumma, EUR

Omavastutus

* vastavalt City Combo kindlustusmäärusele Nr. EE-081/02

Kahju, varguse, röövimise riski omavastutus on 50 €, elektriseadmete omavastutus 100 €

Taotlustingimused

Kindlustatud risk Krediitkaartide liigid

X hero, 
X supreme 

X Platinum, 
X prime 

X Infinite X Business X Business Plus, 
X Corporate

Ostude kahjustumine või 
kaotus 

10 000
(1 000 juhtumi 
kohta)

20 000
(1 500 juhtumi 
kohta)

40 000
(1 500 juhtumi 
kohta)

20 000
(1 000 juhtumi 
kohta)

20 000
(1 500 juhtumi 
kohta)

12 kuu jooksul alates 
esimesest 

kindlustusjuhtumist

CITY COMBO* 

Kaitse suurus ja kindlustussumma, EUR

Taotlustingimused

Kindlustatud risk Krediitkaartide liigid

X hero, 
X supreme 

X Platinum, 
X prime 

X Infinite X Business X Business Plus, 
X Corporate

Varakindlustus 1 000 2 000 3 000 2 000 2000 12 kuu jooksul alates 
esimesest 

kindlustusjuhtumist

Kokkupõrke oht 100 200 300 200 200 12 kuu jooksul alates 
esimesest 

kindlustusjuhtumist

Õnnetusjuhtumikindlustus 1 000 2 000 3 000 2 000 2 000 12 kuu jooksul alates 
esimesest 

kindlustusjuhtumist

Õnnetusjuhtumikindlustus 
reisi ajal

none none none none none 12 kuu jooksul alates 
esimesest 

kindlustusjuhtumist

Haigla päevaraha EUR 10 be 
päevas

EUR 10 be 
päevas

EUR 10 be 
päevas

EUR 10 be 
päevas

EUR 10 be 
päevas

12 kuu jooksul alates 
esimesest 

kindlustusjuhtumist

Üldine tsiviilvastutuskindlustus 1 000 2 000 3 000 2 000 2 000 12 kuu jooksul alates 
esimesest 

kindlustusjuhtumist

Hinnakaitse 300 
(piirang: 3 
esinemist)

500 
(piirang: 5 
esinemist)

1500 
(piirang: 12 
esinemist)

- - 12 kuu jooksul alates 
esimesest 

kindlustusjuhtumist

Tarnerisk - 500 500 - 500 12 kuu jooksul alates 
esimesest 

kindlustusjuhtumist

Laiendatud garantii - 1 000 1 000 - - 12 kuu jooksul alates 
esimesest 

kindlustusjuhtumist

Krediitkaardimaksete 
kindlustus

150 150 150 150 150 12 kuu jooksul alates 
esimesest 

kindlustusjuhtumist
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LISA 2

KINDLUSTUSHÜVITISE SUURUS ÕNNETUSJUHTUMI TAGAJÄRJEL SAADUD KEHAVIGASTUSTE PUHUL

Mõlema kõrva täielik kurtus trauma tagajärjel 

Alalõualuu amputeerimine

Kõnevõime täielik taastamatu kaotus

Käe ja jala täielik kaotus ühel kehapoolel 

Juhtiva käe ja labajala täielik kaotus ühel kehapoolel

Juhtiva käe laba ja jala täielik kaotus

Mõlema jala kaotus kuni puusaliigeseni 

Mõlema käelaba või mõlema käe täielik kaotus

Nägemise täielik ja taastamatu kaotus (mõlemast silmast) 

Nägemise täielik ja taastamatu kaotus (ühest silmast) 

Nägeva silma täielik kaotus

Käe- ja jalalaba täielik kaotus

Mõlema jalalaba kaotamine

Alalõualuu osaline amputeerimine mälumisfunktsiooni säilimisega

Kolju luumassi kadu kogu pinna ulatuses:

�    kuni 3 ruutsentimeetrit;

�    3 kuni 5 ruutsentimeetrit;

�    üle 5 ruutsentimeetri

Täielik kurtus ühest kõrvast trauma tagajärjel  

Ühe jalalaba kaotus (pahkluu kõrgusel)

Jalalaba osaline kaotus (submalleolaarne disartikulatsioon kuni hüppeliigeseni)

Jalalaba osaline kaotus (mediaal-tarsaalne disartikulatsioon)

Jalalaba osaline kaotus (tarsometatarsaalliigese kõrgusel)

Alajäseme täielik ja ravimatu halvatus 

Ühe jala kaotus kuni põlveliigeseni

Ühe jala kaotus kuni puusaliigeseni

Puusaluu massi täielik kaotus või mõlema jala massi täielik kaotus (ravimatu) 

Alajäseme lühenemine vähemalt 5 cm võrra

Alajäseme lühenemine 3-5 cm võrra

Mõlema jala varvaste täielik amputeerimine

Nelja varba, sealhulgas suure varba amputeerimine

Suure varba täielik kaotus

1 varba täielik kaotus

2 varba täielik kaotus

4 varba täielik kaotus

Ühe (juhtiva) käe laba kaotus

Ühe (mittejuhtiva) käe laba kaotus

Ühe (juhtiva) käe kaotus kuni küünarliigeseni

Ühe (mittejuhtiva) käe kaotamine kuni küünarliigeseni

Ühe (juhtiva) käe kaotus kuni õlaliigeseni

Ühe (mittejuhtiva) käe kaotus kuni õlaliigeseni 

Ühe käe või käe laba kaotus juhtival käel

Ühe käe või käe laba kaotus mittejuhtival käel

Kehavigastus
Kindlustushüvitise %

kindlustuse kogusummast

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

50%

50%

80%

80%

45%

 

10%

20%

40%

 

45%

40%

35%

30%

60%

50%

60%

60%

30%

20%

25%

15%

7%

3%

5%

7%

55%

50%

60%

50%

60%

50%

60%

50%
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Märkused:  

1 Kindlustatud isiku sõrmede (välja arvatud pöial ja nimetissõrm) ja varvaste (välja arvatud suur varvas) anküloosi korral makstakse 
kindlustushüvitis välja 50% kindlustussummast, mis oleks kuulunud väljamaksmisele nimetatud kehaosade kaotamise korral. 

2 Kindlustushüvitist ei maksta välja enne, kui kehavigastus on tunnistatud alaliseks ja ravimatuks. 

3 Kindlustatud isiku kehavigastuse, selle progresseerumist või paranemist kinnitab Sotsiaalkindlustusameti vastav dokument või muu sarnase 
vastutusalaga riiklik asutus.
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KINDLUSTUSHÜVITISE SUURUS ÕNNETUSJUHTUMI TAGAJÄRJEL SAADUD KEHAVIGASTUSTE PUHUL

Pöidla täielik kaotus juhtival käel

�    mittejuhtival käel

Pöidla osaline kaotus (teise sõrmelüli kõrguselt) juhtival käel

�    mittejuhtival käel

Nimetissõrme täielik amputatsioon juhtival käel

�    mittejuhtival käel

Nimetissõrme kahe lüli täielik kaotus juhtival käel

�    mittejuhtival käel

Nimetissõrme lülide täielik kaotus juhtival käel

�    mittejuhtival käel

 Pöidla ja nimetissõrme täielik kaotus juhtival käel

�    mittejuhtival käel

Pöidla ja veel ühe sõrme (v.a. nimetissõrme) täielik kaotus juhtival käel

�    mittejuhtival käel

Kahe sõrme (välja arvatud pöidla ja nimetissõrme) täielik kaotus juhtival käel

�    mittejuhtival käel

Kolme sõrme täielik kaotus (välja arvatud pöidla ja nimetissõrm) juhtival käel

�    mittejuhtival käel

Nelja sõrme, sealhulgas pöidla täielik kaotus juhtival käel

�    mittejuhtival käel

Nelja sõrme, välja arvatud pöidla täielik kaotus juhtival käel

�    mittejuhtival käel

 Keskmise sõrme täielik kaotus juhtival käel

�    mittejuhtival käel

Sõrme (välja arvatud pöidla, nimetissõrme või keskmise sõrme) täielik kaotus juhtival käel

�    mittejuhtival käel

Kehavigastus
Kindlustushüvitise %

nimetatud kindlustussummast

15%

10%

 10%

5%

15%

10%

 10%

5%

 5%

3%

 30%

20%

 25%

15%

12%

8%

 20%

15%

 35%

25%

 25%

20%

 10%

8%

 7%

3%
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