Õnnetusjuhtumikindlustuse tingimused 1/2015
Kehtivad alates 01.04.2015

MÕISTED
1.

3.1.

Kui soodustatud isikut ei ole kindlustuslepingus määratud, siis ajutise iseloomuga kehavigastuse, ajutise töövõimetuse või püsiva puude korral on hüvitise saajaks kindlustatud isik
ning alaealise kindlustatud isiku korral tema
seadusjärgne esindaja. Surmajuhtumi korral on
hüvitise saajaks kindlustatud isiku pärija.

3.2.

Pärijaks või pärijateks on isik(ud), kellele lähevad pärimise järgselt üle kindlustatud isiku
kindlustuslepingust tulenevad õigused ja kohustused.

3.3.

Pärija või pärijad peavad kindlustushüvitise
saamiseks tõendama, et nad on õigustatud Seesamilt kindlustushüvitist nõudma kindlustatud
isiku asemel.

3.4

Kui pärijaid on mitu, siis hüvitatakse kindlustussumma pärijate vahel proportsionaalselt.

3.5.

Kui soodustatud isikuks on märgitud kindlustusvõtja, on Seesamil kindlustushüvitise
maksmise kohustus üksnes juhul, kui kindlustusvõtja esitab kindlustatud isiku kirjaliku või
kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis
nõusoleku lepingu sõlmimiseks.

Kindlustusjuhtum on kindlustatud isiku ajutine kehavigastus, ajutine töövõimetus, püsiv puue või surm
kindlustusperioodil toimunud õnnetusjuhtumi (p 1.1 ja
p 1.2) tagajärjel. Kindlustushüvitist makstakse vastavalt poliisil märgitud kindlustushüvitise liigile (p 13).
1.1.

Õnnetusjuhtumiks loetakse ootamatut ja äkilist
kindlustatud isiku tahtest sõltumatut ning välismõjust tingitud kehavigastust.

1

Ootamatuks ja äkiliseks kehavigastuseks on
selline vigastus, mille tekkimist ei olnud võimalik kindlustuslepingu sõlmimisel ette näha.

2

Kindlustatud isiku tahtest sõltumatu kehavigastus on selline vigastus, mis on tekkinud
ilma kindlustatud isiku sellekohase soovita.
Tahtest sõltumatuks kehavigastuseks ei loeta
nt enesetappu, enesele tahtlikku kehavigastuse
tekitamist jmt.

3

Välismõjust tingitud kehavigastuse all mõistetakse kõiki neid vigastusi (nt luumurd, lihaste
ja kõõluste rebendid või haavad), mis saavad
alguse kehavälisest füüsilisest kontaktist (nt
löök, põrutus, torge, muljumine, hammustus)
või mille on põhjustanud kindlustatud isiku
ühekordne liigutus (nt nihestus).

4

Kehavigastus on välismõjust tingitud organite
ja kudede anatoomilise terviklikkuse või nende
füsioloogiliste funktsioonide häire.

1.2.

Erandina punktist 1.1 loetakse õnnetusjuhtumiks ka kindlustatud isiku kehavigastuse tekkimist:

1

kuumarabanduse, päikesepiste, gaasi – või kemikaalimürgituse, maohammustuse, mesilase,
herilase või vapsiku piste tagajärjel;

2

uppumisest või külmumisest;

2.

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

3.

Soodustatud isik on isik, kellel on õigus kindlustusjuhtumi toimumise korral saada kindlustushüvitist vastavalt kindlustuslepingule. Soodustatud isik määratakse
lepingu sõlmimisel kindlustatud isiku kirjalikul nõusolekul ning selle kohta tehakse märge poliisile.

KINDLUSTUSKAITSE KEHTIVUS JA
VARIANDID
4.

Kindlustuskaitse kehtib poliisil märgitud kindlustusperioodil kogu maailmas.

5.

Kindlustuskaitse variantideks on täis- või osaaegne
kindlustuskaitse.
5.1.

Täisaegne kindlustuskaitse kehtib 24 tundi ööpäevas.

5.2.

Osaaegne kindlustuskaitse kehtib ainult tööülesandeid täites ja tööajal. Osaaegne kindlustuskaitse ei kehti teel tööle ja töölt ära minnes.
Vaidluse korral lähtub Seesam tööõnnetuse
raportist.

6.

Kindlustuskaitse ei hõlma automaatselt neid spordialasid, tegevusi või ameteid, mis on loetletud käesolevates tingimustes erikokkuleppel kindlustatavate
tegevuste all.

7.

Kui kindlustusvõtjal on lepingu sõlmimisel soov
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kindlustada ennast või teist isikut tegevus(t)e osas,
mis on loetletud erikokkuleppel kindlustatavate tegevustena, tuleb Seesamit sellest kindlustuslepingu
sõlmimisel teavitada.

ga eelnevalt kokku lepitud;

ERIKOKKULEPPEL KINDLUSTATAVAD
TEGEVUSED
8.

9. Võistlussport

9.2.

kardisõit;

8

osalemine üle 24 tunni kestvatel matkadel;

9

rula, tõukeratta või rulluiskudega rulapargis
sõitmine.

10.2. Kui kindlustatud isik tegeleb või plaanib alustada tegelemist spordialaga, mida ei ole käesolevates tingimustes välja toodud, tuleb antud
spordiala raskusaste kirjalikku taasesitamist
võimaldavas vormis eelnevalt Seesamiga
kokku leppida. Vaidluse korral loetakse antud
spordiala kõrge riskiastmega tegevuste hulka.

Erikokkuleppel kindlustatavad tegevused on võistlussport, kõrge riskiastmega tegevus ja riskiohtlik
amet. Kindlustuskaitse kehtib juhul, kui selle kohta
on tehtud märge poliisile.

9.1.

7

11. Kindlustuskaitse ei kehti järgnevate tegevuste
korral:

Võistlussport on 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 ei loeta massispordiüritusi,
näiteks rahvajooksud, rahvamaratonid jms.
Kui kindlustatu tegeleb alljärgnevas loetelus
toodud või sarnase riskiastmega spordialadel
võistlusspordiga (sh võistlusteks ettevalmistavad treeningud), peab kindlustuskaitse kehtimiseks poliisil olema märge „Võistlussport”:

1

alpinism, jää-, kalju-, seina-, mägironimine,
mägimatkamine üle 5000 m kõrgusele;

2

sukeldumine üle 40 m sügavusele;

3

kärestikusõit ehk rafting;

4

poks (sh kickboxing, tai-poks jmt), sportlik vabavõitlus (MMA);

5

õhusport (sh langevarju- ja benjihüpped);

6

suusahüpped, kiir- ja sööstlaskumine, heli-ski,
bobikelgusõit;

7

mäesuusatamine ja lumelauasõit selleks mitte
ettenähtud radadel;

1

korvpall, jalgpall (sh ameerika jalgpall), võrkpall,
käsipall, veepall, squash, tennis, saalibändi;

8

2

kergejõustik, mitmevõistlus, triatlon, duatlon,
orienteerumine;

trikijalgrattasport, parkuur, mäest laskumine
ratastega;

9

kitebuggy, lohe- ja lainelauasurf jmt;

3

jalgrattasõit, ratsutamine, rulluisutamine, rulasõit;

10

4

mäesuusatamine ja lumelauasõit selleks ettenähtud radadel, uisutamine;

igasugune mootorrattasport, mootorrattasõit
väljaspool teeliiklust (st metsas, põllul, jm maastikuradadel) ja muud analoogsed tegevused.

5

purjetamine, purilauasport;

6

võistlustants, võimlemine;

7

jahisport, laskmine.

12. Riskiohtlik amet
12.1. Riskiohtlikud ametid on: veoautojuht, metsatööline, politseinik, turvamees, päästetöötaja
(v.a kiirabitöötajad), kaevur, ehitaja, tuuker, inkassaator, kaskadöör.

10. Kõrge riskiastmega tegevus

12.2. Kindlustuskaitse ei kehti töötamisel riskiohtlikel ametitel, välja arvatud juhul, kui selles on
Seesamiga eelnevalt kokku lepitud ning selle
kohta on tehtud märge poliisile.

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

12.3. Kindlustuskaitse ei kehti kaitseväeteenistuse
tegevteenistuses ega osavõtmisel sõjalistest
õppustest, välja arvatud juhul, kui selles on
Seesamiga eelnevalt kokku lepitud ning tehtud
vastav märge poliisile.

1

jäähoki, maahoki;

2

allveespordialad sh sukeldumine kuni 40 m
sügavusele;

3

judo, karate, maadlus, tõstmine;

4

jääpurjetamine, veemotosport veesuusatamine;

5

autosport;

KINDLUSTUSHÜVITISTE LIIGID

6

ATV ja mootorsaaniga sõit, välja arvatud juhul,
kui ATV-d või mootorsaani kasutatakse tööajal
tööülesannete täitmiseks ja selles on Seesami-

13. Kindlustushüvitise liigid on päevaraha hüvitis, valuraha hüvitis, ravikulude hüvitis, püsiva puude hüvitis ning surmajuhtumi hüvitis.

2
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14. Kindlustusvõtja valitud kindlustuskaitse variant,
kindlustushüvitise liigid ning kindlustussummad
märgitakse poliisile.

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;

15. Päevaraha hüvitis
15.1. Kui kindlustusjuhtumi tagajärjel tekib kindlustatud isikul ajutine töövõimetus, mille ravi kestab vähemalt 8 kalendripäeva järjest, maksab
Seesam päevaraha hüvitist, arvestades punktis 15.5 märgitut.
15.2. Seesam loeb ajutiseks töövõimetuseks olukorda, kus kindlustatud isikul on ajutiselt võimatu
täita tema ametikohal ette nähtud tööülesandeid ning kindlustatud isikule on väljastatud
raviarsti poolt töövõimetusleht, mis on tööandja poolt kinnitatud ja esitatud ravikindlustusteenust pakkuvale asutusele (nt Haigekassale).

juhul, kui töövõimekaotus ei ole tingitud õnnetusjuhtumist (vt p 1.1-1.2);

4

hetkest, mil Seesam määrab kindlustatud isikule püsiva puude hüvitise;

5

juhul, kui kindlustatud isikul ei olnud kindlustusjuhtumi toimumise ajal kehtivat töölepingut või ta ei olnud avalikus teenistuses.

16.5. Valuraha hüvitise taotlemise eelduseks on
järgmiste dokumentide esitamine Seesamile
kolme kuu jooksul pärast ravi lõppemist:

15.8. Päevaraha hüvitise taotlemise eelduseks on
järgmiste dokumentide esitamine Seesamile
kolme kuu jooksul pärast kindlustatud isiku
töövõimetuse perioodi lõppemist:
1

kirjalik hüvitistaotlus;

2

nõuetekohaselt täidetud arsti otsus Seesami

tööõnnetuse korral tööõnnetuse raport.

16.4. Valuraha hüvitist makstakse ühe kindlustusperioodi jooksul toimunud õnnetusjuhtumite
korral maksimaalselt kindlustuslepingus märgitud kindlustussumma ulatuses.

15.7. Päevaraha hüvitist ei maksta:

3

5

16.3. Vigastuse korral, mida „Valuraha hüvitise tabel“ ei hõlma, teeb Seesam otsuse hüvitise
kohta analoogia korras, tuginedes usaldusarsti
otsusele ja arvestades vigastuse raskusastet.
Juhul, kui Seesami usaldusarstil analoogiat
rakendada ei ole võimalik, valuraha hüvitist ei
maksta.

15.6. Päevaraha hüvitise suuruseks on poliisil märgitud päevaraha hüvitise summa ühe päeva
kohta.

pärast seda, kui kindlustatud isikul lõppeb töövõimetuslehel märgitud töövõimetusperiood;

liiklusõnnetuse või süüteo korral politsei kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kinnitus õnnetusjuhtumi toimumise ja selle asjaolude kohta;

16.2. Valuraha hüvitis on ühekordne hüvitis, mis
arvutatakse protsendina kindlustussummast.
Valuraha hüvitise suuruse määramise aluseks
on poliisil märgitud “Valuraha hüvitise tabel”.

15.5. Päevaraha hüvitist makstakse töövõimetuslehe alusel, sellel näidatud töövõimetusperioodi
eest, kuid mitte rohkem kui 182 ravipäeva eest
ühe aasta jooksul arvates kindlustusjuhtumi
toimumise päevast ühe kindlustusjuhtumi
kohta.

2

4

16.1. Kui kindlustusjuhtumi tagajärjel tekib kindlustatud isikul ajutine tervisekahjustus, mis vastab „Valuraha hüvitise tabelis” kirjeldatule ning
mille ravi kestab vähemalt kaheksa kalendripäeva järjest, maksab Seesam valuraha hüvitist. Raviaja kestus peab olema raviarsti poolt
kinnitatud.

15.4. Erandina on õigus päevaraha hüvitisele ka
alaealise kindlustatud isiku töötaval seadusjärgsel esindajal juhul, kui tal on vaja töölt
eemal viibida alaealise kindlustatud isikuga
toimunud kindlustusjuhtumi tõttu ning esindaja poliisil on märgitud kindlustushüvitise
liigiks päevaraha hüvitis.

juhul, kui kindlustatud isik on ajutiselt töövõimetu vähem kui kaheksa kalendripäeva järjest;

koopia tööandja poolt täidetud ja ravikindlustusasutusele väljamaksmiseks esitatud töövõimetuslehest. Seesamil on õigus kontrollida
töövõimetuslehe andmeid Eesti Haigekassast;

16. Valuraha hüvitis

15.3. Päevaraha hüvitis on mõeldud isikule, kes töötab töölepingu alusel või on avalikus teenistuses.

1

3

3

1

kirjalik hüvitistaotlus;

2

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;

3

liiklusõnnetuse või süüteo korral politsei kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kinnitus õnnetusjuhtumi toimumise ja selle asjaolude kohta;

4

tööõnnetuse korral tööõnnetuse raport.
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17. Ravikulude hüvitis
17.1. Kui kindlustatud isik vajab kindlustusjuhtumi
tagajärjel vigastusest paranemiseks tervishoiuteenuseid, mida Eesti Haigekassa ei hüvita, maksab Seesam ravikulude hüvitist p 17.3
toodud ulatuses.
17.2. Kui kindlustatud isikul puudub Eesti Vabariigi kohustuslik ravikindlustus, arvestatakse
kindlustushüvitist sarnaselt kohustusliku ravikindlustusega kaetud isikuga.
õnnetusjuhtumi tagajärjel tekkinud hambavigastuse ravikulu;

2

ravi seisukohalt vajalik ja arsti poolt määratud
füsioteraapia ja ravikehakultuuri kulu (sh massaažikulu);

3

raviarsti poolt määratud taastusravi abivahendite soetamise kulu (nt võimlemispall, ekspander), mis on Seesamiga eelnevalt kooskõlastatud;

4

ravi seisukohalt vajalik ja põhjendatud meditsiiniliste abivahendite (näiteks kargud, ratastool jmt) rentimise või soetamise kulu, mis on
Seesamiga eelnevalt kooskõlastatud;

5

2

kulutused ravimitele, visiiditasud;

3

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

tööõnnetuse korral tööõnnetuse raport;

7

kulutusi tõendavad dokumendid.

18.2. 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 selle kehaosa või meeleorgani normaalne funktsioneerimine.
18.3. Püsiva puude hüvitise suuruse määramise
aluseks on poliisil märgitud “Püsiva puude hüvitise tabel”. Hüvitis makstakse ühekordse hüvitisena protsentuaalselt kindlustussummast
vastavalt „Püsiva puude hüvitise tabelile“.
18.4. Vigastuse korral, mida „Püsiva puude tabel“ ei
hõlma, teeb Seesam otsuse analoogia korras,
arvestades samalaadseid vigastusi ja vigastuse raskusastet. Juhul, kui analoogiat rakendada ei ole võimalik, hüvitist ei maksta.

17.4. Hüvitamisele ei kuulu:
kahju, mis on tekkinud hambale või proteesile
hammustamise tagajärjel. Samuti ei hüvitata
kulutusi hambakaariese ja muude stomatoloogiliste haiguste raviks;

6

18.1. Kindlustatud isikul on õigus püsiva puude hüvitisele, kui tal tekib kindlustusjuhtumi tagajärjel püsiv puue.

haigla voodipäevatasu juhul, kui ravivajadus
on tingitud kindlustusjuhtumist.

1

liiklusõnnetuse või süüteo korral politsei kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kinnitus õnnetusjuhtumi toimumise ja selle asjaolude kohta;

18. Püsiva puude hüvitis

17.3. Hüvitamisele kuulub:
1

5

18.5. 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
möödumisel kindlustusjuhtumi toimumisest.
18.6. Püsiva puude määramisel arvestatakse ainult
puude raskust ja iseloomu, mitte aga kindlustatu ametit, hobisid, eluviisi.

17.5. Ühe kindlustusjuhtumi korral on maksimaalseks ravikulude hüvitiseks poliisil toodud
kindlustussumma. Kui ühel kindlustusperioodil toimub mitu kindlustusjuhtumit, on
kõikide ravikulude hüvitiste maksimaalseks
kogusummaks kolmekordne ravikulude kindlustussumma.

18.7. Kui õnnetusjuhtumist põhjustatud puude raskusaste on „Püsiva puude tabeli“ kohaselt vähemalt 60% makstakse hüvitis välja poliisile
märgitud püsiva puude hüvitise kindlustussumma ulatuses.

17.6. Ravikulude hüvitise taotlemise eelduseks on
järgmiste dokumentide esitamine Seesamile
kolme kuu jooksul pärast ravi lõppemist:

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

1

kirjalik hüvitistaotlus;

1

kirjalik hüvitistaotlus;

2

nõuetekohaselt täidetud arsti otsus Seesami
blanketil;

2

nõuetekohaselt täidetud arsti otsus Seesami
blanketil;

3

meditsiiniline dokument ravi ja/või meditsiiniliste abivahendite vajalikkuse põhjendatusega;

3

meditsiiniline dokument, milles on kirjeldatud
püsiv ja taastumatu vigastus ja selle ulatus;

4

hambavigastuse korral hambaravikaardi väljavõte;

4

võimalusel arstliku ekspertiisi otsus püsiva
töövõimetuse kohta;

4
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5

6

liiklusõnnetuse või süüteo korral politsei kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kinnitus õnnetusjuhtumi toimumise ja selle asjaolude kohta;

5

on põhjustatud proteeside purunemisest (v.a p
20.3 toodud juhul);

6

on põhjustatud haigustest, nende tagajärjel
tekkinud vigastustest, ravist, meditsiiniliste
abinõude tarvitusele võtmisest jmt, välja arvatud juhul, kui haigus on vahetult tingitud kindlustusjuhtumist.

7

on põhjustatud bakteriaalsetest infektsioonidest (nt hambakaaries, toidumürgitus, salmonelloos, düsenteeria jms) ja viirustest, v.a teetanus, marutõbi;

8

on põhjustatud haigestumisest HI-viirusesse,
AIDS-i või hepatiiti;

9

on põhjustatud rasedusest, raseduse katkemisest, või sünnitusest;

10

on põhjustatud psüühikahäiretest ja nendega
seotud vigastustest;

11

on põhjustatud putuka, puugi või ämblikuliste
pistest või hammustusest (v.a p 1.2.1 toodud
juhtudel);

12

on põhjustatud mürgiste seente, marjade, taimede tarbimisest tekkinud mürgitusest;

13

on tingitud õnnetusjuhtumist, mis on toimunud kinnipidamisasutuses.

tööõnnetuse korral tööõnnetuse raport.

19. Surmajuhtumi hüvitis
19.1. Kui kindlustatud isik sureb kindlustusperioodil
toimunud õnnetusjuhtumi tagajärjel, on poliisil märgitud soodustatud isikul või pärijatel
õigus surmajuhtumi hüvitisele. Surmajuhtumi
hüvitist ei maksta, kui kindlustatud isik sureb
hiljem kui aasta möödudes kindlustusjuhtumi
toimumise kuupäevast.
19.2. Surmajuhtumi hüvitise taotlemise eelduseks
on järgmiste dokumentide esitamine Seesamile kolme kuu jooksul pärast surmajuhtumi
toimumist:
1

kirjalik hüvitistaotlus;

2

kindlustatud isiku surmatunnistus;

3

arsti tõend surma põhjuse kohta;

4

soodustatud isiku isikut tõendav dokument;

5

liiklusõnnetuse või süüteo korral politsei kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kinnitus õnnetusjuhtumi toimumise ja selle asjaolude kohta;

6

tööõnnetuse korral tööõnnetuse raport;

7

vajadusel pärimistunnistus.

HÜVITISPIIRANGUD JA KINDLUSTUSRISKI
REALISEERUMIST MÕJUTAVAD ASJAOLUD
21. Seesamil on õigus vähendada kindlustushüvitist või
keelduda hüvitise maksmisest, kui:

19.3. 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.

1

kindlustusjuhtumi saabumist on mõjutanud
kindlustatud isiku haigus (sh infarkt, insult,
suhkruhaigus, epilepsia, radikuliit), varasemalt
määratud puue;

2

tegu on sama kehaosa korduva vigastusega.
Seesam loeb sama kehaosa korduvaks vigastuseks vigastust, mis on esinenud kindlustatud
isikul kindlustusjuhtumile vahetult eelnenud
24 kuu jooksul;

3

kindlustusjuhtumi saabumist on mõjutanud raviarsti poolt määratud ravirežiimi rikkumine;

4

kindlustusjuhtumi saabumist on mõjutanud
krooniliselt esinev kehavigastus (näiteks kahjustunud põlveliigesed hakkavad pärast pingutust
valutama, õlg läheb korduvalt liigesest välja);

5

kindlustusjuhtumi saabumist on mõjutanud
tööohutusnõuete rikkumine;

6

kindlustusjuhtumi saabumist on mõjutanud
kindlustatud isiku poolne tahtlik tegevus või
enese elu ja tervise teadlik ohtu seadmine (nt
kindlustatud isiku poolt algatatud kaklus, joobeseisundis liiklusvahendi juhtimine, liiklusvahendi juhtimine ilma vastava juhtimisõiguseta jmt);

KINDLUSTUSJUHTUMI VÄLISTUSED
20. Hüvitamisele ei kuulu kahju ja kulutused, mis:
1

ei ole põhjustatud kindlustusjuhtumist;

2

on põhjustatud sellest, et kindlustatu paranemisaeg pikeneb mõjutatuna haigusest või vigastusest, mis ei ole tingitud kindlustusjuhtumist;

3

4

on põhjustatud hammaste ja/või hambaproteeside vigastusest, v.a juhul, kui poliisile on
märgitud kindlustushüvitise liigina ravikulude
hüvitis;
on põhjustatud hammaste ja/või hambaproteeside kaotusest, välja kukkumisest ja tõmbamisest, v.a juhul, kui see on otseses põhjuslikus seoses kindlustusjuhtumiga ja poliisile on
märgitud kindlustushüvitise liigina ravikulude
hüvitis;
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7

8

kindlustusjuhtumi saabumist on mõjutanud
kindlustatud isiku poolt alkohoolsete, narkootiliste ja psühhotroopsete jmt ainete, samuti
mürgiste seente, taimede ja marjade tarbimine;

heselt ise või teiste isikute vahendusel politseipoole.
29. Kindlustusjuhtumi tõendamise kohustus ajutise kehavigastuse või püsiva puude korral on kindlustusvõtjal või kindlustatud isikul, kindlustatud isiku surma korral soodustatud isikul. Eelnimetatud isikud on
kohustatud esitama Seesamile teavet, mis on vajalik
Seesami lepingukohustuste täitmise kindlaksmääramiseks.

kindlustusjuhtum on tingitud ületreeningust ja
-koormusest.

KINDLUSTUSRISKI MÕJUTAVAD OLULISED
ASJAOLUD JA NENDEST TEATAMINE

30. Seesamil on seadusest tulenev õigus raviga seonduva kontrollimiseks teha järelepärimisi vastavatele
asutustele ja isikutele. Kui ravi pikkus ja põhjendatus
ei vasta kindlustusjuhtumist tulenevale diagnoosile,
maksab Seesam kindlustushüvitist vaid põhjendatud
raviaja eest.

22. Kindlustusvõtja ei või pärast lepingu sõlmimist ilma Seesami nõusolekuta suurendada kindlustusriski ega lubada selle suurendamist isikute poolt, kelle
eest ta vastutab.
23. Kindlustusriski realiseerumist mõjutavad asjaolud
on toodud käesolevate tingimuste punktis 21.

LEPINGU ÜLESÜTLEMINE

24. Kindlustusriski võimalikust suurenemisest tuleb
Seesamile viivitamatult teatada, välja arvatud juhul,
kui kindlustusriski võimaliku suurenemise on põhjustanud üldteada asjaolu.

31. Kui kindlustusvõtja ütleb kindlustuslepingu üles
kindlustusperioodi kestel, on Seesamil asjaajamiskulude katteks õigus kinni pidada tagasimakstavast
kindlustusmaksest 15 eurot.

25. Seesamit tuleb teavitada enne kindlustuslepingu algust või selle kehtivuse ajal toimunud andmete muutumisest, mida on küsitud sooviavalduses või muul
kujul poliisi sõlmimisel. Samuti tuleb teavitada kindlustusriski mõjutavatest olulistest asjaoludest.
26. Olulised asjaolud on näiteks: kindlustatud isiku elukohariigi, ameti, tegevus- või huviala muutumine.
Samuti töötuks või lapsehoolduspuhkusele jäämine.
27. Kui kindlustusvõtja rikub kohustust, mille eesmärgiks oli kindlustusriski realiseerumise võimalikkuse vähendamine, siis on Seesamil õigus vähendada
kindlustushüvitist või keelduda kindlustushüvitise
maksmisest juhul, kui kohustuse rikkumisel oli mõju
kindlustusjuhtumi toimumisele ning Seesami täitmise kohustusele.

ÜLDISED KOHUSTUSED PÄRAST
KINDLUSTUSJUHTUMI TOIMUMIST
28. Kindlustatud isik on kohustatud kindlustusjuhtumi
toimumise korral:
1

pöörduma 24 tunni jooksul arsti poole;

2

informeerima kolme tööpäeva jooksul Seesamit toimunud õnnetusest, esialgsest diagnoosist ja raviasutusest, kus ravi toimub;

3

täitma arsti ettekirjutusi;

4

andma koheselt Seesami poolt nõutavat asjassepuutuvat lisainformatsiooni. Seesamil on õigus küsida kahjujuhtumiga seotud täiendavaid
dokumente;

5

vajadusel lubama enda läbivaatust Seesami
usaldusarstil;

6

süüteo või liiklusõnnetuse korral pöörduma ko-
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