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Mul on ravikindlustuskaart, milleks mulle
reisikindlustus?
•

•

•

Euroopa Ravikindlustuskaart annab õiguse vajaminevale arstiabile
,
Kui reisid Euroopast kaugemale, ei ole ravikindlustuskaardist vajalikku abi ka osaliselt
ning määravaks muutub siis reisikindlustuse olemasolu. Samuti ei ole abi kui puudub
Euroopa ravikindlustuskaart või see ei ole kaasas.
Tagatakse vajaminev arstiabi võrdsetel tingimustel külastatavas riigis elavate
kindlustatud inimestega, kuid ei kata siiski kõiki reisil tekkida võivaid kulutusi .
Kaetud ei ole arsti visiiditasu kliinikus, haigla voodipäevaraha, 100% ei hüvitata kõigi
vajaminevate ravimite maksumust ja ka haige/vigastatu erakorralist transporti
haiglasse või Eestisse.
Reisikindlustusele on võimalik juurde valida lisakaitseid: pagasikindlustus,
reisitõrkekaitse jne.
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Reisikindlustus ja põhikaitsed
• Meditsiiniabikindlustus ehk tervisekindlustus: Katab
vastavalt tingimustele ravi- ja transpordikulud ootamatu
haigestumise või õnnetusjuhtumi korral.
• Reisitõrkekindlustus: Katab vastavalt tingimustele kulud reisi
ära jäämisel, hilinemisel või reisi katkemisel.
• Pagasikindlustus: Katab kulud vastavalt tingimustele pagasi
varguse, röövimise, kaotsimineku, kahjustamise ning
hilinemise korral.
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Lisakaitsed
Lisakaitsed tuleb valida lähtudes reisi iseloomust ja vajadusest:
• reisitõrke lisakaitse
• omal soovil tühistamise kaitse
• rendiauto omavastutuskindlustus
• õnnetusjuhtumikindlustus
• õigusabikulude kindlustus
• vastutuskindlustus
• spordikindlustus
• füüsilise töö kaitse välismaal
• raseda reisija kaitse
NB! Kui vastuvõtva kooli, asutuse või reisi toetava programmi raames on kehtestatud nõuded
kindlustusele või kaitsetele, siis tuleb neid järgida.
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Med.abi kaitse
Med.abi summa võiks olla võimalikult suur (100 000€)
•Vajalik erakorraline arstiabi õnnetuse ja haiguse korral
• Hädavajalik stomatoloogiline arstiabi
• Kannatanu transport raviasutusse
• Arstiabi kroonilise haiguse ägenemise korral (1 500€)
• Arstiabi rasedusest tingitud ootamatute tüsistuste korral (1 500€)
• Kannatanu transport Eestisse- kokkuleppel seltsiga
• Surnukeha transport Eestisse- kokkuleppel seltsiga

NB! Kaitse ei kehti Eestis teostatavale ravile
Kui reisil on plaanis tegeleda spordiga või teha füüsilist tööd, siis tuleb lisada
vastav kaitse.
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Reisitõrkekindlustus ja reisitõrke lisakaitse
Reisitõrkekindlustus
Reisitõrke summa = reisile tehtud kulutused (piletid, majutus, rendiauto)
Kehtib juhtumite korral:
• Kindlustatu või tema lähedase äge haigestumine, õnnetusjuhtum, eluohtlik seisund, surm enne reisi
algust
• Regulaartranspordi hilinemine seoses tehnilise rikke või halva ilmaga
• Sattumine liiklusõnnetusse sõidukiga, millega reisitakse reisi alguspunkti, transiitpunkti (buss, auto)
• Oluline kahju kindlustatu varale (tulekahju kodus)
• Varasem tagasipöördumine reisilt seoses lähedase surmaga, eluohtliku olukorraga, ägeda
haigestumisega

NB! Reisitõrkekindlustusele rakendavad kindlustusseltsid ooteaega. Kaitse
hakkab täies ulatuses kehtima peale ooteaja möödumist.
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Reisitõrkekindlustus ja reisitõrke lisakaitse
Reisitõrke lisakaitse
Pakub laiemat kaitset kui tavaline reisitõrkekindlustus. Kindlustusseltsiti on
kaitsed erinevad.
Kehtib juhtumite korral:
• Loodusõnnetusest tingitud reisi hilinemine, mitte väljumine
• Transpordiettevõtte streigist tingitud reisi hilinemine, mitte väljumine
• Lennuettevõtte pankrot
• Lennugraafiku muudatused enne reisi algust regulaarliinidel
• Terrorismist tingitud kahjud
• Planeeritud ürituse ära jäämine
Lisaks saab juurde valida omal soovil tühistamise kaitse.

NB! Reisitõrke osas on osadel kindlustusseltsidel nõue, et poliis peab olema
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vormistatud teatud aja jooksul peale piletite ostmist (2/7 päeva).

Terrorism
Med.abi kaitse
Enamikel seltsidel med.abi kaitse sisaldab kaitset terrorismi juhtumi korral.
Tagatud on vajalik arstiabi.
Reisitõrke kaitse
Reisitõrke kaitset terrorismi juhtumi korral on võimalik lisada reisitõrke lisakaitsega.
Kaitse kehtib vastavalt tingimustele. Kõik seltsid kaitset ei paku.
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Pagasikindlustus
Katab kulud vastavalt tingimustele pagasi varguse, röövimise, kaotsimineku, kahjustamise
ning hilinemise korral.
Pagasikindlustus = pagasis olevate esemete väärtus
• Pagasikindlustus kehtib kogu reisi vältel.
• Kaitse kehtib nii käsipagasile, kui ära antavale pagasile.
• Pagasi hilinemisel on õigus soetada hädavajalikke asju.
• Hinnalisi esemeid (arvutid, fotoaparaadid, kaamerad) ei tohi tavapagasiga lennukisse
minnes ära anda. Peavad olema pideva isikliku järelvalve all.
• Kõik kindlustusseltsid ei paku kaitset spordivarustusele, muusikainstrumentidele.
• Pagasikahju alla kuulub ka passi, id kaardi vargus/ rööv.
• Ühe eseme kohta hüvitab selts % pagasikindlustuse summast
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Kindlustusjuhtum ei ole...
• Juhtum peab alati olema ootamatu ja ettenägematu
Kell ei helisenud, viisat ei antud, pass ei kehti
Kindlustatu või tema lähisugulane on juba poliisi vormistamisel haige
Loodusõnnetuse oht on avalikult teada, lennufirma streik on välja kuulutatud
Ei soovi reisile minna, mõtlesin ümber, töökohustused ei lase minna reisile
• Valesti planeeritud ajagraafik ei ole juhtum
Varu ümberistumisteks aega (minimaalselt 2 tundi)
Arvesta tuleb lisaajaga kui reisid lastega, vahetatakse lennujaama, liigutakse
erinevate transpordivahenditega pagas on vaja välja võtta, läbitakse passikontroll
• Tuleb teha kõik endast olenev, et kahju oleks võimalikult väike
Teavita esimesel võimalusel kahjujuhtumist seltsi
Teavita kõiki osapooli (lennufirma, hotell, autorendifirma), kui reis jääb ära (näiteks
haiguse tõttu)
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Reisikindlustuse meelespea
• Hind moodustab vaid ühe osa reisikindlustusest
• Pööra kindlasti tähelepanu seltsi tingimustele, tutvu valitud seltsi
tingimustega
• Tulenevalt reisi isaloomust vali juurde sobivad lisakaitsed
• Osta reisikindlustus kohe, kui oled paika pannud reisi kuupäevad
• Kindlustus peab kehtima kogu perioodi, Eestist lahkumise päevast
Eestisse naasmiseni
• Veendu, et ümberistumiseks oleks varutud piisavalt aega
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Kuidas käituda, kui reisil tõesti midagi juhtub?
• Esimesel võimalusel võta ühendust oma kindlustusseltsiga.
Lühemate reiside korral võid teha seda Eestisse jõudes.
Pikemate reiside korral kindlasti reisi jooksul.
• Röövi või varguse korral teata politseisse.
• Kogu kohapeal võimalikult palju dokumente, tõendeid (pagasi
hilinemise kohta, lendude hilinemise kohta, arsti paberid,
tõendid lisakulude kohta).
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Miks kindlustusmaakler
Maakler...
• Esimese asjana selgitab välja kindlustushuvi, arvestab Sinu
plaanide, soovide ja vajadustega.
• Maakler pakub ka välisseltside pakkumusi.
• Annab ülevaate erinevate kindlustusseltside pakutavatest
hindadest ja võrdleb kindlustusseltside tingimusi.
• Aitab leida just Sulle sobivaima kindlustuslahenduse.
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Andmed, mida on vaja reisikindlustuse
pakkumuse tegemiseks:
1. Reisi alguse ja lõpu kuupäevad (millal lahkutakse Eestist ja millal jõutakse tagasi
Eestisse)
2. Reisi sihtkoht ja mis riike läbitakse (sh lendude ümberistumiste riigid)
3. Kindlustusvõtja nimi ja isikukood (ettevõtte puhul nimi ja registrikood)
4. Kindlustusvõtja aadress ja telefoninumber
5. Kindlustatute nimed ja isikukoodid
6. Soovitavad kaitsed ja kaitsete summad inimese kohta lisaks meditsiiniabile
(pagasikindlustus, reisitõrkekindlustus, reisitõrke lisakaitse)
7. Kas vajate kaitset sportimisel? Palun täpsustage spordiala ja kas tegemist on
harrastusega või võistlusspordiga/treeninguga
8. Kas vajate kaitset füüsilise töö tegemise? Palun täpsustage amet/eriala/praktika koht
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IIZI 7 olulist nõuannet, kui oled reisimas
keerulise siseriikliku olukorraga piirkonda:
•
•

•
•
•
•
•

Reisiplaanide tegemisel uuri lähemalt piirkonda, kuhu oled reisimas, ja mõtle läbi
sealsed võimalikud ohud.
Vahetult enne reisile minekut tutvu veelkord hetkeolukorraga sihtpiirkonnas ja
läbitavates transiitpunktides.
Registreeri reisiplaan alati välisministeeriumi kodulehel.
Kohapeal kuula ja järgi ametivõimude soovitusi, hoiatusi, keelde, käske. Võta neid
tõsiselt!
Väldi suuremate kogunemiste, rahvaürituste ja meeleavalduste külastamisi.
Liikudes metroojaamas, kaubanduskeskuses, turul, kinos, kontserdil ja teistes
rahvarohketes kohtades ole ise väga tähelepanelik!
Terrorirünnaku korral anna enda olukorrast koheselt teada lähedastele ja
välisministeeriumile.
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Reisikindlustus on iizi!
Moonika Kaste
IIZI reisi- ja õnnetusjuhtumikindlustuse tootejuht
Mob. +372 52 86 533 | Tel. +372 6660 328 | moonika.kaste@iizi.ee
reis@iizi.ee
www.iizi.ee
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