Konzessionierte betriebliche Vorsorgekassen
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Püsiva puude kindlustuskaitse
63. Kindlustusjuhtum on olukord, kui kindlustatul tekib püsiv puue, mille põhjuseks on järgnevalt
nimetatud, kindlustusperioodil toimunud ootamatu ja äkiline, kindlustatu tahtest sõltumatu
õnnetusjuhtum:
63.1. välismõjust tingitud kehavigastus;
63.2. kehavigastus, mille vahetuks põhjuseks on kindlustatu ühekordne liigutus (nt nihestus,
venitus jms);
63.3. kuumarabandus;
63.4. päikesepiste;
63.5. gaasimürgitus;
63.6. ekslikult tarvitatud ainest tekkinud mürgitus.
64. Puue on püsiv, kui keha või kehaosa tavapärane funktsioon ei ole ühe aasta jooksul alates
õnnetusjuhtumi toimumisest taastunud.
PÜSIVA PUUDE HÜVITIS
65. Püsiva puude hüvitis makstakse kindlustatule.
66. Hüvitist makstakse, kui kindlustatul oli õnnetusjuhtumist tingitud püsiv puue ajal, mil
õnnetusjuhtumist möödus 1 aasta.
67. Kui püsiv puue kujuneb hiljem kui ühe aasta jooksul, hüvitist ei maksta.
68. Hüvitist makstakse protsendina kindlustuslepingus märgitud püsiva puude hüvitislimiidist (vt ka
p 122).
69. Püsiva puude suurus määratakse “Püsiva puude raskusastmete tabeli” alusel. „Püsiva puude
raskusastmete tabel“ on kindlustuslepingu osa.
70. „Püsiva puude raskusastmete tabelis“ kirjeldamata püsiva puude korral, lähtutakse hüvitise
määramisel võimalikult sarnasest tabelis määratletud tervisekahjustusest.
71. Hüvitise määramisel võetakse aluseks üksnes „Püsiva puude raskusastmete tabel“ ja
kindlustustingimused. Kindlustatule arstliku ekspertiisi otsusega määratud püsiva puude
raskusastet või töövõimetuse protsenti arvesse ei võeta.
KINDLUSTATU TERVISLIKU SEISUNDI HINDAMINE PÜSIVA PUUDE MÄÄRAMISEL
72. Kindlustatu peab 1 aasta möödumisel arvates õnnetusjuhtumi toimumisest pöörduma Ifi poolt
aktsepteeritud arsti või eksperdi poole kindlustatu tervisliku seisundi hindamiseks.
73. Õnnetusjuhtumist põhjustatud püsiva puude olemasolu ja suurus määratakse meditsiiniliste
dokumentide põhjal. Püsiva puude olemasolu ja suuruse määramise aluseks on kindlustatu
tervislik seisund ajal, mil õnnetusjuhtumist möödus 1 aasta. Kindlustatu tervisliku seisundi
edasist muutumist hüvitise määramisel ei arvestata.
74. Kui püsiv puue on tekkinud kehaosa või organi kaotuse tagajärjel, mille funktsioon ei taastu (nt
amputeerimine), määratakse püsiva puude olemasolu ja suurus kohe pärast kindlustusjuhtumi
toimumist.
75. Püsiva puude olemasolu ja suuruse määramisel võrreldakse kindlustatu tervislikku seisundit
samaealise terve isiku tervisliku seisundiga. Arvestatakse vaid puude raskust ja iseloomu, mitte
kindlustatu individuaalseid omadusi nagu näiteks eluviisi, ametit ega harrastusi.
76. Püsiva puude olemasolu ja suuruse määramisel ei arvestata töövõimekaotust ega sissetuleku
vähenemist.
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77. Hüvitise määramisel arvestatakse, milline oli kindlustatu tervislik seisund enne õnnetusjuhtumi toimumist (vt
ka välistust punktis 102).
PÜSIVA PUUDE HÜVITISE TAOTLEMISEKS VAJALIKUD DOKUMENDID
78. Püsiva puude hüvitise taotlemiseks tuleb esitada kahjukäsitluseks ja otsuse tegemiseks vajalikud
dokumendid:
78.1. teade kindlustusjuhtumi toimumise ja asjaolude kohta ning taotlus kindlustushüvitise
saamiseks;
78.2. meditsiinilised dokumendid, mis kirjeldavad püsivat ja jäävat funktsioonikahjustust.
79. Ifil on õigus nõuda täiendavate tõendite esitamist (nt seletused, varasem haiguslugu jms).

Surmajuhtumi kindlustusjuhtum
80. Kindlustusjuhtum on kindlustatu surm, mille põhjuseks on järgnevalt nimetatud,
kindlustusperioodil toimunud ootamatu ja äkiline kindlustatu tahtest sõltumatu õnnetusjuhtum:
80.1. välismõjust tingitud kehavigastus;
80.2. kuumarabandus;
80.3. päikesepiste;
80.4. gaasimürgitus;
80.5. ekslikult tarvitatud ainest tekkinud mürgitus.
81. If maksab surmajuhtumihüvitist, kui eelmises punktis nimetatud õnnetusjuhtumi tagajärjel
kindlustatu sureb kas kindlustusperioodil või kuni kolme aasta jooksul arvates õnnetusjuhtumi
toimumisest. Kui kindlustatu sureb hiljem kui kolme aasta jooksul, hüvitist ei maksta.
SURMAJUHTUMIHÜVITIS
82. Surmajuhtumihüvitise suuruseks on kindlustuslepingus märgitud surmajuhtumi hüvitislimiit
(vt ka p 122).
SOODUSTATUD ISIK
83. Surmajuhtumihüvitis makstakse soodustatud isikule.
84. Soodustatud isiku määrab kindlustatu kirjaliku või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis
esitatud avaldusega. Kindlustatu saab soodustatud isikut kindlustuslepingu kehtivuse ajal muuta.
85. Kui soodustatud isik sureb enne kindlustusjuhtumi toimumist, loetakse, et soodustatud isikut ei
ole määratud.
86. Kui soodustatud isik sureb pärast kindlustusjuhtumi toimumist, kuid enne hüvitise
väljamaksmist, makstakse hüvitis soodustatud isiku pärijatele, kes on pärandi vastu võtnud,
vastavalt nende osale pärandis.
87. Kui soodustatud isikut ei ole määratud või kindlustatu on alla 18-aastane, makstakse hüvitis
kindlustatu pärijatele, kes on pärandi vastu võtnud, vastavalt nende osale pärandis.
SURMAJUHTUMIHÜVITISE TAOTLEMISEKS VAJALIKUD DOKUMENDID
88. Surmajuhtumihüvitise taotlemiseks tuleb esitada kahjukäsitluseks ja otsuse tegemiseks vajalikud
dokumendid :
88.1. teade kindlustusjuhtumi toimumise ja asjaolude kohta ning taotlus kindlustushüvitise
saamiseks;
88.2. kindlustatud isiku surmatunnistus;
88.3. tõend surma põhjuse kohta (nt kohtuarstliku ekspertiisi akt);
88.4. pärimistunnistus.
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89. Ifil on õigus nõuda täiendavate tõendite esitamist (nt seletused, varasem haiguslugu vms).
Õnnetusjuhtumikindlustuse püsiva puude raskusastmete tabel TPA-PD-20131
https://iizi.link/98S14tl

Koroonaviiruse kindlustuskaitse (intensiivravi, surm)
1. Erinevalt „Õnnetusjuhtumikindlustuse tingimustest“ on kindlustusjuhtumiks ka kindlustatu
haigestumine koroonaviirusesse (COVID-19) kindlustusperioodil, kui kindlustatu
a. vajab kindlustusperioodil koroonaviiruse tõttu ravi haigla intensiivravi osakonnas ja/või
b. sureb koroonaviiruse tõttu kindlustusperioodil või 1 kuu jooksul pärast kindlustusperioodi
lõppu.
2. Koroonaviiruse kindlustuskaitse kindlustussumma on 10 000 eurot.
a. Hüvitislimiit intensiivravi korral on 3000 eurot.
b. Hüvitislimiit surmajuhtumi korral on 10 000 eurot.
3. Koroonaviiruse kindlustuskaitse hüvitis võrdub eelmises punktis toodud hüvitislimiidiga.
Surmajuhtumihüvitist vähendatakse eelnevalt väljamakstud intensiivravi hüvitise võrra.
4. Intensiivravi eest maksab If hüvitist ühe kindlustusjuhtumi eest kindlustusperioodil ühe kindlustatu
kohta.
5. Lisaks käesolevale eritingimusele rakendatakse ka teisi kindlustuslepingu tingimusi. Erinevalt
poliisil märgitust kehtib kindlustuskaitse sõltumata sellest, millises ametis kindlustatu töötab va.
„Õnnetusjuhtumikindlustuse tingimuste“ punktis 146 nimetatud tegevused ja ametid (kindlustus ei
kehti kaitseväe tegevteenistuses, õppustel ja sõjalistel harjutustel) ning üle 60 aastastele
isikutele.
Lisaks eritingimusele rakendatakse ka teisi kindlustuslepingu tingimusi.

4

Kindlustamine on iizi!

Kindlustuspakkumus ja selles esitatud informatsioon on konfidentsiaalne
IIZI Kindlustusmaakler AS omand. Kindlustuspakkumust ja selle lisasid
või nende osasid ei tohi IIZI loata kopeerida, edastada kolmandatele
osapooltele ega anda avalikuks kasutamiseks.

