A. KINDLUSTUSKAITSE
Kindlustustingimuste kattuvused
Reisikindlustuse kindlustuskaitse koosneb tervisekindlustusest, reisitõrke kindlustusest ja
pagasikindlustusest.
Tervise- ehk meditsiiniabikindlustuse kindlustusjuhtumid on:
1. kindlustatud isiku ootamatu äge haigestumine või tervisekahjustust tekitav
sündmus, mille sümptomid ilmnevad esmakordselt antud reisi ajal ja mille
ravimiseks vajab kindlustatu vältimatut arstiabi;
2. kindlustatud isikuga toimunud õnnetusjuhtum, mis on ootamatu ja ettenägematu,
äkiline välismõjust tingitud ja kindlustatu tahtest sõltumatu ning millest tekkinud
tervisekahjustuse ravimiseks vajab kindlustatu vältimatut arstiabi;
3. kindlustatud isiku surm välisriigis.
Reisitõrkekindlustuse kindlustusjuhtumid on:
1. reisi ärajäämine, milleks loetakse broneeritud või väljaostetud reisile
mitteminemist;
2. reisi katkemine, milleks loetakse juba alanud reisilt plaanivälist ennetähtaegset
tagasipöördumist;
3. reisile hilinemine, milleks loetakse reisi alguspunkti hilinemist või kõrvalekaldumist
esialgsest sõidugraafikust. Transiitpunkti hilinemiseks loetakse hilinemist või
kõrvalekaldumist esialgsest sõidukgraafikust.
Reisitõrke kindlustusjuhtumid on:
1. kindlustatu või temaga koos reisiva abikaasa, elukaaslase, lapse, lapselapse,
vanema, vanavanema või kindlustatu reisikaaslase ootamatu äge haigestumine,
õnnetusjuhtum või surm;
2. kindlustatu isiku lähisugulase eluohtlik seisund või surm;
3. regulaarliinil sõitva lennuki, rongi, bussi, laeva või ühistranspordivahendi, millega
sõidetakse reisi algus- või transiitpunkti, hilinemine või mitteväljumine tehnilise
rikke, liiklusõnnetuse või ilmastikuolude tõttu;
4. auto, millega sõidetakse reisi algus- või transiitpunkti, sattumine liiklusõnnetusse
eeldusel, et liiklusõnnetust ei põhjustanud kindlustatu süüline tegevus;
5. vahetult enne reisi algust kindlustatu elukohale tulekahjust, loodusõnnetusest või
süüteost tekkinud kahju, mille tõttu on vältimatult vajalik kindlustatu isiklik
kohalolek.
Pagasikindlustuse kindlustusjuhtumiks on pagasi (s.o kindlustatuga reisil kaasas olevad
isiklikud asjad):
1. vargus või röövimine;
2. hilinemine transpordiettevõtte süül;
3. kaotsiminek või kahjustumine transpordiettevõtte süül.
Pagasis olevateks hinnalisteks esemeteks on üldjuhul elektroonilised seadmed (foto-, filmi-,
videokaamera, arvuti, mobiiltelefon jms) ning pass või muu isikuttõendav dokument, viisa
jms.

Kindlustustingimuste erinevused
erinevused
SEESAM
Reisi tühistamise puhul kehtib kindlustuskaitse alates 4-ndast päevast pärast
kindlustuslepingu vormistamist.
1-aastase korduvreisikindlustuse puhul on lubatud ühekordne maksimaalne välismaal
viibimise aeg 45 päeva. Ühekordse lühiajalise reisi lubatud maksimaalne pikkus on kuni 90
päeva. Teatud korduvreisikindlustuse pakett sisaldab ka vastutuskindlustust, mille puhul on
kindlustusjuhtumiks kindlustatud isiku või tema kuni 14-aastase lapse poolt kolmandatele
isikutele hooletusesttekitatud isiku- ja varakahju.
Pideva viibimisega välisriigis saab sõlmida pideva välisriigis viibimise kindlustusleping.
Soovitav valida, kui välisriigis viibitakse üle 90 päeva.
Reisitõrke juhtumiks on ka kindlustatu isikuga seotud ja Eestis asuvale ettevõttele
tulekahjust, loodusõnnetusest, ettevõtte vastasest süüteost või ettevõtte töötaja raskest
isikukahjust tekkinud märkimisväärne kahju, mille tõttu on vältimatult vajalik kindlustatu
kohaolek lähtuvalt tema ametikohustustest.
Transpordivahendiga seotud tõrkeks loetakse ka sõiduvahendi ootamatut tehnilist riket või
teel olles äärmiste ilmastikuolude tekkimist, millest ei võinud ette teada.
Pagasi hävimiseks loetakse ka reisil toimunud liiklusõnnetuse tagajärjel kannatada saanud
pagasi kahjustumist või hävinemist.
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SALVA
Reisi ärajäämise kindlustuse puhul kehtib kindlustuskaitse alates 4-ndast päevast pärast
kindlustuslepingu vormistamist.
1-aastase kindlustusperioodi 90-päevase kindlustuskaitsega kindlustuslepingu korral kehtib
kindlustuskaitse reisi(de)l viibitud esimese 90 päeva jooksul.
IF
Reisi ärajäämise kindlustuse puhul kehtib kindlustuskaitse alates 3-ndast päevast pärast
kindlustuslepingu vormistamist.
1-aastase korduvreisikindlustus kehtib iga reisi ajal mitte rohkem kui esimesed 45 päeva.
Reisi ärajäämiseks loetakse ka reisilt ennetähtaegset tagasipöördumist reisitõrke
kindlustusjuhtumi tõttu, kui kindlustatu pöördus reisilt tagasi reisi esimese 36 tunni jooksul
esimeses transiitpunktis.
Lisariskina võimalik valida õigusabikulude kindlustuskaitset, mille puhul hüvitatakse
kindlustatu poolt mittetahtlikult toimepandud õigusvastasest teost tuleneva tsiviilõigusliku
nõude korral mõistlikud ja vajalikud kulutused õigusabile.
QBE
Reistõrke kindlustuskaitse hakkab kehtima 72 tundi pärast kindlustusmakse tasumist.
1-aastase kindlustuslepingu korral on maksimaalne ühekordne lubatud välisriigis viibimise
aeg 30 päeva.
Pagasikindlustuse kindlustusjuhtumiteks on ka pagasi kannatada saamine või hävinemine
õnnetusjuhtumiga kaasnevalt või loodusjõududest tingituna.
Reisitõrke kindlustus ei kehti kui kindlustusleping sõlmitakse vähem kui 3 päeva enne reisi
algust.
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