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tuskaitse liigid ning kindlustussummad märgitakse
poliisile.

KINDLUSTATUD ISIK

Kindlustatud isik on lepingus märgitud füüsiline isik,
kellega seotud kindlustusriski on kindlustatud.
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KINDLUSTUSHÜVITISTE LIIGID

2

4.1

Päevaraha

KINDLUSTUSJUHTUM

2.1
Käesolevate tingimuste alusel on kindlustusjuhtumiks kindlustusperioodi jooksul toimunud
õnnetusjuhtumist tingitud ajutine töövõimetus,
tervisekahjustus, püsiv puue või surm.

4.1.1 Kindlustatud isikul on õigus päevaraha
hüvitisele, kui kindlustusjuhtumi tagajärjel tekib
kindlustatud isikul ajutine töövõimetus, mis kestab
üle seitsme päeva.

2.2
Õnnetusjuhtum on ootamatu, välismõjust
tingitud ja kindlustatud isiku tahtest sõltumatult
tekkinud sündmus, millega kaasneb kindlustatud
isiku tervisekahjustus või surm.

4.1.2 Seesam loeb ajutiseks töövõimetuseks
olukorda, kus kindlustatud isikul jääb õnnetusjuhtumi tagajärjel ajutise töövabastuse tõttu saamata
sotsiaalmaksuga maksustatav tulu ning kindlustatud
isikule on väljastatud raviarsti poolt töövõimetusleht,
arvestades punktides 4.1.8 ja 4.1.9 toodud erandeid.

2.3
Õnnetusjuhtumiks loetakse käesolevate
tingimuste mõistes ka kindlustatud isiku tahtest
sõltumatut ja välismõjust tingitud:
1
2
3

4.1.3 Hüvitist makstakse töövõimetuslehel näidatud töövõimetusperioodi eest, kuid mitte rohkem kui
180 ravipäeva eest ühe aasta jooksul arvates kindlustusjuhtumi toimumise päevast kindlustusjuhtumi
kohta.

kuumarabandust, päikesepistet, maohammustust;
gaasi- ja kemikaalimürgitust;
uppumist ja külmumist, kui selle tagajärjel
tekib kindlustatud isikul püsiv puue või
saabub surm.
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KINDLUSTUSKAITSE KEHTIVUS JA
HÜVITISTE LIIGID

3.1

Kindlustuskaitse kehtib kogu maailmas.

4.1.4 Päevaraha suuruseks on poliisil märgitud
protsent kindlustatud isiku tegelikust päevapalgast,
kuid mitte rohkem kui poliisil märgitud päevaraha
hüvitispiir ühe päeva kohta. Päevapalga arvutamisel
on aluseks kindlustatud isiku netotulu.
4.1.5 Netotulu arvutatakse kindlustatud isiku poolt
kindlustusjuhtumi toimumise kalendrikuule vahetult
eelnenud kuue kalendrikuu jooksul saadud sotsiaalmaksuga maksustatud sissetulekust, millest arvatakse maha seaduse järgi mahaarvamisele kuuluvad
maksud, mis jagatakse perioodi pikkusega kalendripäevades.

3.2
Kindlustuskaitse variantideks on täis- või
osaaegne kindlustuskaitse.
3.2.1 Täisaegne kindlustuskaitse kehtib 24 tundi
ööpäevas.

4.1.6 Kui kindlustatud isikule on kindlustusjuhtumi toimumise ajal laekunud netotulu vahetult enne
kindlustusjuhtumi toimumist vähem kui kuus kuud,
võetakse netotulu leidmise aluseks sissetulek töötatud ajal ja selle ajavahemiku pikkus kalendripäevades.

3.2.2 Osaaegne kindlustuskaitse kehtib ainult
tööülesandeid täites ja tööajal. Osaaegne kindlustuskaitse ei kehti teel tööle ja töölt ära minnes.
Vaidluse korral lähtub Seesam tööõnnetuse raportist.
3.3
Kindlustushüvitise liigid on päevaraha hüvitis, valuraha hüvitis, ravikulude hüvitis, püsiva puude
hüvitis ning surmajuhtumi hüvitis.

4.1.7 Kui kindlustatud isik on kindlustusjuhtumi
toimumise ajal füüsilisest isikust ettevõtja, võetakse
arvesse viimase kahe kalendriaasta tuludeklaratsioonis deklareeritud sotsiaalmaksuga maksustatav
tulu. Kui kindlustatud isik on olnud enne kindlustusjuhtumi tekkimist füüsilisest isikust ettevõtja vähem
kui kaks kalendriaastat, võetakse hüvitise määramisel aluseks netotulu füüsilisest isikust ettevõtjana

3.4
Lisakindlustuskaitse liigid on võistlussport ja
kõrge riskiastmega tegevus.
3.5
Kindlustusvõtja poolt valitud kindlustuskaitse variandid, kindlustushüvitise ja lisakindlus1

tegutsetud perioodil ja selle perioodi pikkus
kalendripäevades.
4.1.8 Kui kindlustatud isik ei saa kindlustusjuhtumi toimumise ajal sotsiaalmaksuga maksustatavat tulu ja kindlustatud isikul ei ole esitada
töövõimetuslehte, võetakse päevapalga arvutamise
aluseks kindlustusjuhtumi toimumise ajal Eesti
Vabariigis kehtinud riikliku kuupalga alammäär.

4.2.2 Valuraha määratakse ja hüvitatakse protsentuaalselt kindlustussummast vastavalt kindlustusjuhtumi tagajärjel saabunud tervisekahjustuse
suurusele. Valuraha hüvitise suuruse määramise
aluseks on poliisil märgitud “Valuraha hüvitise tabel”.
4.2.3 Vigastuse korral, mida „Valuraha hüvitise
tabel“ ei hõlma, teeb Seesam otsuse hüvitise kohta
analoogia korras, tuginedes usaldusarsti otsusele ja
arvestades vigastuse raskusastet. Juhul, kui analoogiat rakendada ei ole võimalik, hüvitist ei maksta.
4.2.4 Valuraha taotlemise eelduseks on järgmiste
dokumentide esitamine Seesamile kolme kuu
jooksul peale ravi lõppemist:

4.1.11 Päevaraha ei maksta:

3
4
5
6
7

Valuraha

4.2.1 Kindlustatud isikul on õigus valuraha
hüvitisele, kui kindlustusjuhtumi tagajärjel tekib
kindlustatud isikul ajutine tervisekahjustus, mis
vastab „Valuraha hüvitise tabelis” kirjeldatule ning
mille ravi kestab rohkem kui seitse päeva järjest.
Raviaja kestus peab olema raviasutuse poolt
tõendatud.

4.1.10 Seesamil on õigus nõuda kindlustatud isikult Maksu- ja Tolliameti tõendit kindlustusjuhtumi
toimumise kalendrikuule vahetult eelnenud kuue
kalendrikuu deklareeritud sotsiaalmaksuga maksustatud sissetulekute kohta. Kui kindlustatud isik
on õnnetusjuhtumi toimumise ajal füüsilisest isikust
ettevõtja, on Seesamil õigus nõuda Maksu- ja
Tolliameti tõendit viimase kahe kalendriaasta
deklareeritud sotsiaalmaksuga maksustatud sissetulekute kohta.

2

4.2

5

4.1.9 Kui kindlustatud isikule ei laeku kindlustusjuhtumi toimumise ajal sotsiaalmaksuga maksustatavat tulu ja kindlustatud isik on füüsilisest isikust
ettevõtja, makstakse hüvitist arsti poolt fikseeritud
iga ravipäeva eest, kuid mitte rohkem kui 180
ravipäeva eest ühe aasta jooksul arvates kindlustusjuhtumi toimumise päevast kindlustusjuhtumi kohta.
Seesam hindab raviaja pikkust ja põhjendatust
sarnaselt ajutise töövõimetuse olukorda sattunule
määratud töövabastuse perioodiga.

1

6

Haigekassast;
liiklusõnnetuse või süüteo korral politsei
kinnitus õnnetusjuhtumi toimumise ja selle
asjaolude kohta;
tõend sotsiaalmaksuga maksustatud sissetulekute kohta punktides 4.1.5 - 4.1.7
nimetatud perioodide ulatuses;
tööõnnetuse korral tööõnnetuse raport.
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juhul, kui kindlustatud isik on ajutiselt töövõimetu vähem kui kaheksa päeva järjest;
pärast seda, kui kindlustatud isikul lõppeb
töövõimetuslehel märgitud töövõimetusperiood;
juhul, kui kindlustatud isik täidab töövõimetuslehel olles tööülesandeid;
juhul, kui töövõimekaotus on põhjustatud
uppumisest või külmumisest;
juhul, kui töövõimekaotus ei ole tingitud
õnnetusjuhtumist;
taastus- ja järelravi päevade eest;
juhul, kui Seesam määrab kindlustatud
isikule püsiva puude hüvitise.

1
2

3
4

4.2.5 Valuraha ei maksta juhul, kui ajutine
tervisekahjustus on põhjustatud uppumisest või
külmumisest.

4.1.12 Päevaraha taotlemise eelduseks on järgmiste dokumentide esitamine Seesamile kolme kuu
jooksul peale töövõimetuse perioodi lõppemist:

4.3
1
2

3

kirjalik hüvitistaotlus;
nõuetekohaselt täidetud arsti otsus
Seesami blanketil (sh haiguse diagnoos),
haiglaravi või operatsiooni korral haigusloo
väljavõte, traumapunkti pöördumise korral
traumakaardi koopia, luumurdude ja teiste
luuliste kahjustuste korral röntgenpildid
koos leiu kirjelduse ja diagnoosiga;
liiklusõnnetuse või süüteo korral politsei
kinnitus õnnetusjuhtumi toimumise ja selle
asjaolude kohta;
tööõnnetuse korral tööõnnetuse raport.

kirjalik hüvitistaotlus;
nõuetekohaselt täidetud arsti otsus Seesami blanketil (sh haiguse diagnoos), haiglaravi või operatsiooni korral haigusloo
väljavõte, traumapunkti pöördumise korral
traumakaardi koopia, luumurdude ja teiste
luuliste kahjustuste korral röntgenpildid
koos leiu kirjelduse ja diagnoosiga;
koopia tööandja poolt täidetud ja ravikindlustusasutusele väljamaksmiseks
esitatud töövõimetuslehest, v.a füüsilisest
isikust ettevõtjad, kellel tuleb esitada
tuludeklaratsioon punktis 4.1.7 nimetatud
perioodi ulatuses. Seesamil on õigus
kontrollida töövõimetuslehe andmeid Eesti

Ravikulude hüvitis

4.3.1 Kindlustatud isikul on õigus ravikulude
hüvitisele, kui kindlustusjuhtumi tagajärjel vajab
kindlustatud isik vigastusest paranemiseks tervishoiuteenuseid, mida Eesti Haigekassa ei hüvita. Kui
kindlustatud isikul puudub Eesti Vabariigi kohustuslik
ravikindlustus, arvestatakse kindlustushüvitist
analoogselt kohustusliku ravikindlustusega kaetud
isikuga.
4.3.2

Hüvitamisele kuulub:

1

hambavigastuse ravikulu (sh hamba taastusravi kulu);
ravi seisukohalt vajalik ja arsti poolt määra-

2
2

3

tud füsioteraapia ja ravikehakultuuri kulu;
ravi seisukohalt vajalik ja põhjendatud
meditsiiniliste abivahendite rentimise või
soetamise kulu, mis on Seesamiga eelnevalt kooskõlastatud.

raskusaste on „Püsiva puude hüvitise tabeli“
kohaselt vähemalt 60%, makstakse välja kogu
kokkulepitud kindlustussumma.

4.3.3 Hüvitamisele ei kuulu kahju, mis on tekkinud
hambale või proteesile hammustamise tagajärjel.

4.4.7 Püsiva puude hüvitisest arvestatakse maha
sama kindlustusjuhtumi eest eelnevalt makstud
kindlustushüvitised, kuid mitte rohkem kui poliisil
fikseeritud püsiva puude hüvitise kindlustussumma.

4.3.4 Ei hüvitata kahju, mis kuulub hüvitamisele
liikluskindlustuse seaduse, välisriigi sõiduki kohustusliku vastutuskindlustuse seaduse või muu seaduse alusel.

4.4.8 Püsiva puude hüvitise taotlemise eelduseks
on järgmiste dokumentide esitamine Seesamile
kolme kuu jooksul peale püsiva puude hüvitise
saamise õiguse tekkimist:

4.3.5 Ravikulude hüvitise taotlemise eelduseks
on järgmiste dokumentide esitamine Seesamile
kolme kuu jooksul peale kindlustusjuhtumi toimumist:

1
2
3

1
2

4

6
7

kirjalik hüvitistaotlus;
nõuetekohaselt täidetud arsti otsus Seesami blanketil;
meditsiiniline dokument ravi ja/või meditsiiniliste abivahendite vajalikkuse põhjendatusega;
hambavigastuse korral hambaravikaardi
väljavõte;
liiklusõnnetuse või süüteo korral politsei
kinnitus õnnetusjuhtumi toimumise ja selle
asjaolude kohta;
tööõnnetuse korral tööõnnetuse raport;
kulusid tõendavad dokumendid.

4.4

Püsiva puude hüvitis

3
4
5

6

kirjalik hüvitistaotlus;
nõuetekohaselt täidetud arsti otsus Seesami blanketil;
meditsiiniline dokument, milles on kirjeldatud püsiv ja taastumatu vigastus ja selle ulatus;
võimalusel arstliku ekspertiisi otsus püsiva
töövõimetuse kohta;
liiklusõnnetuse või süüteo korral politsei
kinnitus õnnetusjuhtumi toimumise ja selle
asjaolude kohta;
tööõnnetuse korral tööõnnetuse raport.

4.5

Surmajuhtumi hüvitis

5

4.5.1 Kindlustusjuhtumi tagajärjel saabunud kindlustatud isiku surma korral on poliisil märgitud
soodustatud isikul õigus surmajuhtumi hüvitisele.
Hüvitist ei maksta, kui kindlustatud isik sureb hiljem
kui ühe aasta möödudes kindlustusjuhtumi toimumise kuupäevast.

4.4.1 Kindlustatud isikul on õigus püsiva puude
hüvitisele, kui kindlustusjuhtumi tagajärjel tekib
kindlustatud isikul püsiv puue. Püsiva puude hüvitise
suuruse määramise aluseks on poliisil märgitud
“Püsiva puude hüvitise tabel”.

4.5.4 Surmajuhtumi hüvitise taotlemise eelduseks on järgmiste dokumentide esitamine Seesamile kolme kuu jooksul peale surmajuhtumi toimumist:
1
2
3
4
5

4.4.2
Seesam loeb püsivaks puudeks seisundit,
mille korral inimese kehaosa või meeleorgani funktsioon ei ole taastunud ühe aasta jooksul alates
kindlustusjuhtumi toimumisest ja seetõttu on häiritud
antud kehaosa või meeleorgani normaalne funktsioneerimine.

6
7

4.4.3 Püsiva puude hüvitis makstakse protsentuaalselt kindlustussummast vastavalt „Püsiva
puude hüvitise tabelile“.

kirjalik hüvitistaotlus;
kindlustatud isiku surmatunnistus;
arsti tõend surma põhjuse kohta;
soodustatud isiku isikut tõendav dokument;
liiklusõnnetuse või süüteo korral politsei
kinnitus õnnetusjuhtumi toimumise ja selle
asjaolude kohta;
tööõnnetuse korral tööõnnetuse raport;
vajadusel pärimistunnistus.

4.5.5 Kui juhtumi kohta on käimas tsiviil-,
kriminaal-, haldus- või väärteomenetlus ja sellel on
Seesami täitmiskohustuse või selle ulatuse kindlakstegemiseks oluline tähtsus, pikeneb dokumentide esitamise tähtaeg nimetatud menetluse aja võrra.

4.4.4 Vigastuse korral, mida „Püsiva puude hüvitise tabel“ ei hõlma, teeb Seesam otsuse analoogia
korras, arvestades samalaadseid vigastusi ja
vigastuse raskusastet. Juhul, kui analoogiat rakendada ei ole võimalik, hüvitist ei maksta.
4.4.5 Püsiva puude olemasolu ja suuruse määrab
Seesami usaldusarst pärast seda, kui kindlustusjuhtumi toimumisest on möödunud üks aasta, võttes
aluseks kindlustatud isiku tervisliku seisundi puude
määramise ajal. Seesamil on õigus vigastuse
iseloomust lähtuvalt teha otsus püsiva puude kohta
varem kui ühe aasta jooksul kindlustusjuhtumi
toimumisest.

5

LISAKINDLUSTUSKAITSE LIIGID

5.1

Võistlussport

5.1.1 Võistlussport on antud tingimuste mõistes
tegevus, mis on suunatud avalikus sportlikus konkurentsis edu saavutamisele, näiteks osalemine
liigavõistlustel, Eesti karikavõistlustel, meistrivõistlustel ja rahvusvahelistel võistlustel, olümpiamängudel ning samuti vastavate võistluste treeningutel.
Võistlusspordiks antud tingimuste mõistes ei loeta
massispordiüritusi, näiteks rahvajooksud, rahva-

4.4.6 Kui õnnetusjuhtumist põhjustatud puude
3

maratonid jms.
5.1.2 Kui kindlustatu tegeleb alljärgnevas loetelus
toodud või sarnase riskiastmega spordialadel
võistlusspordiga (sh võistlusteks ettevalmistavad
treeningud), peab poliisil olema vastav märge
„Võistlussport”:
1
2
3
4
5
6
7

2
3

6.3
Seesamil on õigus vähendada kindlustushüvitist või keelduda hüvitise maksmisest kui paranemisaeg pikeneb mõjutatuna haigusest või vigastusest, mis ei ole tingitud kindlustusjuhtumist.

korvpall, jalgpall (sh ameerika jalgpall),
võrkpall, käsipall, veepall, squash, tennis,
saalibändi;
kergejõustik, mitmevõistlus, triatlon, orienteerumine;
jalgrattasõit, ratsutamine, rulluisutamine,
rulasõit;
mäesuusatamine ja lumelauasõit selleks
ettenähtud radadel, uisutamine;
purjetamine, purilauasport;
võistlustants, võimlemine;
jahisport, laskmine.

6.4
Hüvitamisele ei kuulu kahju ja kulutused,
mis on põhjustatud:
1
2

5.1.3 Võistlusspordiga tegelemise ajal kehtib kindlustuskaitse vaid juhul, kui selles on Seesamiga
eelnevalt kokku lepitud ning tehtud vastav märge
poliisile.
5.2

3
4

Kõrge riskiastmega tegevus

5

5.2.1 Kui kindlustatud isik tegeleb järgnevas
loetelus toodud või sarnase riskiastmega tegevusega, peab poliisil olema märge „Kõrge riskiastmega
tegevus”:

6
1
2
3
4
5
6

jäähoki, maahoki;
allveespordialad;
judo, karate, maadlus, tõstmine;
jääpurjetamine, veemotosport, veesuusatamine;
autosport;
ATV-ga sõit, välja arvatud juhul, kui ATV-d
kasutatakse tööajal tööülesannete täitmiseks; kardisõit jmt.

7
8
9
10
11

5.2.2 Kõrge riskiastmega tegevusega tegelemise
ajal kehtib kindlustuskaitse vaid juhul, kui selles on
Seesamiga eelnevalt kokku lepitud ning tehtud
vastav märge poliisile.

12

5.2.3 Kui kindlustatud isik tegeleb või plaanib
alustada tegelemist spordialaga, mida ei ole
käesolevate tingimuste mõistes välja toodud, tuleb
antud spordiala raskusaste eelnevalt Seesamiga
kokku leppida. Vaidluse korral loetakse antud
spordiala kõrge riskiastmega tegevuste hulka.

13

14
6

hammaste ja/või hambaproteeside vigastusest, v.a juhul, kui poliisile on märgitud
kindlustushüvitise liigina ravikulude hüvitis;
hammaste ja/või hambaproteeside kaotusest, välja kukkumisest ja tõmbamisest,
välja arvatud juhul, kui see on otseses
põhjuslikus seoses õnnetusjuhtumiga ja
poliisile on märgitud kindlustushüvitise
liigina ravikulude hüvitis;
proteeside purunemisest;
alkohoolsete, narkootiliste ja psühhotroopsete jmt ainete mürgitusest;
bakteriaalsetest infektsioonidest (nt hambakaaries, toidumürgitus, salmonelloos,
düsenteeria jms) ja viirustest, v.a teetanus,
marutõbi;
meditsiiniliste abinõude tarvitusele võtmisest tingitud vigastusest või surmast, v.a
juhul, kui ravivajadus on tingitud kindlustusjuhtumist;
haigestumisest HI-viirusesse, AIDS-i või
hepatiiti;
rasedusest, raseduse katkemisest, või
sünnitusest;
psüühikahäiretest ja nendega seotud
vigastustest;
enesetapukatsest või enesetapust;
putuka, puugi või ämblikuliste pistest või
hammustusest;
kindlustatud isiku poolsest tahtlikust tegevusest või enese elu ja tervise teadlikust
ohtu seadmisest (kindlustatud isku poolt
algatatud kaklus, joobeseisundis liiklusvahendi juhtimine jmt);
õnnetusjuhtumist, mis on põhjuslikus seoses kindlustatud isiku poolt alkohoolsete,
narkootiliste, psühhotroopsete või muude
joovastavate ainete tarbimisega;
mürgistest seentest, taimedest ja marjadest.

KINDLUSTUSKAITSE PIIRANGUD
6.5
Kindlustuskaitse ei kehti järgnevas loetelus
toimunud tegevuste korral:
1
alpinism ehk mägironimine, kaljuronimine,
mägimatkamine üle 5000 meetri jmt;
2
kärestikusõit ehk rafting;
3
poks (sh kickboxing, tai-poks jmt);
4
õhusport (sh langevarju- ja benjihüpped);
5
suusahüpped, kiir- ja sööstlaskumine, heliski, mäesuusatamine ja lumelauasõit
selleks mitte ettenähtud radadel, bobikelgusõit jmt;
6
kitebuggy, lohesurf (vesi, lumi, jää) jmt;

6.1
Õnnetusjuhtumiks ei loeta haigusi ja selle
tagajärjel tekkinud vigastusi, ravi jmt, välja arvatud
juhul, kui haigus on vahetult tingitud õnnetusjuhtumist.
6.2
Seesamil on õigus vähendada kindlustushüvitist või keelduda hüvitise maksmisest, kui
kindlustusjuhtumi saabumist on mõjutanud:
1

sama kehaosa korduv vigastus. Seesam
loeb sama kehaosa korduvaks vigastuseks
vigastust, mis on esinenud kindlustatud
isikul kindlustusjuhtumile vahetult eelnenud
24 kuu jooksul;
kindlustatud isiku poolt pruugitud ravim;
ravireþiimi rikkumine.

kindlustatud isiku haigus (sh infarkt, insult,
suhkruhaigus, epilepsia, radikuliit), puue või
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trikijalgrattasport, parkuur, mäest laskumine ratastega, rula või rulluiskudega
rambis sõitmine jmt;
igasugune mootorrattasport ja muud analoogsed tegevused.

esitab kindlustatud isiku kirjaliku või kirjalikku
taasesitamist võimaldavas vormis nõusoleku
lepingu sõlmimiseks.
8.3
Erinevalt tingimuste punktist 4.1.4, ei
rakendu juriidilisele isikule päevaraha hüvitamisel
protsent kindlustatud isiku tegelikust päevapalgast,
vaid hüvitamise aluseks on poliisil märgitud
kindlustussumma ühe päeva kohta.

6.6
Kindlustuskaitse ei kehti kaitseväeteenistuse tegevteenistuses olles ega osavõtmisel sõjalistest õppustest, välja arvatud juhul, kui selles on
Seesamiga eelnevalt kokku lepitud ning tehtud
vastav märge poliisile.
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6.7
Kindlustuskaitse ei kehti isikute suhtes, kes
viibivad kinnipeetavatena kinnipidamisasutustes.

Juhul, kui kindlustusvõtja ütleb lepingu ennetähtaegselt üles, on kindlustusandjal õigus kindlustusperioodi lõpuni jääva aja eest tasutud kindlustusmaksest maha arvata lepingu sõlmimise ja
haldamisega seotud asjaajamiskulud 15 eurot.

6.8
Kindlustuskaitse ei kehti töötamisel riskiohtlikel ametitel, välja arvatud juhul, kui selles on
Seesamiga eelnevalt kokku lepitud ning tehtud
vastav märge poliisile. Antud tingimuste mõistes on
riskiohtlikud ametid: elukutseline sportlane, kaugsõidu autojuht, politseinik, turvamees, päästetöötaja (v.a kiirabitöötajad), kaevur, ehitaja, tuuker,
inkassaator, kaskadöör.
6.8.1 Elukutseliseks sportlaseks käesolevate
tingimuste mõistes peetakse isikut, kelle jaoks
spordiga tegelemine on elukutse ning kes saab selle
eest ka tasu.
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KINDLUSTUSJUHTUMI TOIMUMINE

7.1
Kindlustatud isik on kohustatud kindlustusjuhtumi toimumise korral:
1
2

3
4

5
6

pöörduma 24 tunni jooksul arsti poole;
informeerima kolme tööpäeva jooksul
Seesamit toimunud õnnetusest, esialgsest
diagnoosist ja raviasutusest, kus ravi toimub;
täitma arsti ettekirjutusi;
andma koheselt Seesami poolt nõutavat
asjassepuutuvat lisainformatsiooni. Seesamil on õigus küsida kahjujuhtumiga seotud
täiendavaid dokumente;
vajadusel lubama enda läbivaatust Seesami
usaldusarstil;
süüteo või liiklusõnnetuse korral pöörduma
koheselt ise või teiste isikute vahendusel
politsei poole.

7.2
Seesami usaldusarstil on õigus raviga
seonduva kontrollimiseks teha järelepärimisi vastavatele asutustele ja isikutele. Kui ravi pikkus ja
põhjendatus ei vasta kindlustusjuhtumist tulenevale
diagnoosile, hüvitab Seesam vaid põhjendatud
raviaja eest.
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LEPINGU ÜLESÜTLEMINE

KINDLUSTUSHÜVITISE MAKSMINE
JURIIDILISELE ISIKULE

8.1
Kindlustushüvitis makstakse 100% kindlustatud isikule või tema pärijatele, v.a juhul, kui
Seesamiga on kokkulepitud teisiti ning vastav
kokkulepe kajastub poliisil.
8.2
Seesamil tekib kindlustushüvitise maksmise kohustus üksnes juhul, kui kindlustusvõtja
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