VÄLISMAALASE
TERVISEKINDLUSTUS
KINDLUSTUSTEENUSE TEABEDOKUMENT
Salva Kindlustuse AS

Teabedokumendis on välismaalase tervisekindlustuse üldine ülevaade. See ei kajasta Teie kindlustushuvist ja nõudmistest lähtuvaid kindlustuslepingu tingimusi. Lepingu tingimused on
muudes dokumentides, näiteks pakkumuses, kindlustustingimustes ja poliisil.
MIS LIIKI KINDLUSTUSEGA ON TEGEMIST?
Välismaalase tervisekindlustuse lepinguga saab füüsiline isik, kelle alaline elukoht on väljaspool Eesti Vabariiki, kindlustada oma tervise Eesti Vabariigis ajutise viibimise ajaks.
Välismaalase tervisekindlustusega ei saa kindlustada reisitõrke või pagasiga seotud kahjusid.

MIDA KINDLUSTATAKSE?

MIDA EI KINDLUSTATA?

Kindlustatud on Eesti Vabariigis ajutiselt viibiva füüsilise isiku, kelle alaline
elukoht on väljaspool Eesti Vabariiki, tervis.

Kindlustatud ei ole:
militaarteenistuses või -õppusel osalemine.

Kindlustusjuhtumiks on:
kindlustatu ootamatu äge haigestumine, mille ravimiseks kindlustatu vajab
vältimatut arstiabi;
õnnetusjuhtum, mis on ootamatu ja ettenägematu välismõjust tingitud
ja kindlustatu tahtest sõltumatu tervisekahjustust tekitav sündmus, mille
ravimiseks kindlustatu vajab arstiabi.

Hüvitamisele ei kuulu näiteks:
kulu, mis tekkis väljaspool Eesti Vabariiki;
plaanilise ravi või taastusravi kulu;
psühhiaatrilise seisundi või haiguse (sh stress, depressioon, ärevushäire)
tõttu kantud kulu;
kindlustatu raseduse ja sünnituse (sh abordi) kulu, v.a vältimatu abi
õnnetusjuhtumi tagajärjel;
kulu, mis on tekkinud 30 päeva möödumisel pärast kindlustusperioodi
lõppemist;
kahju, mis tekkis lennuspordi, langevarjuhüppe, ratsaspordi, motospordi,
allveespordi, veespordi, surfi, poksi, maadluse, võitluskunsti, talispordi
harrastamisel väljaspool märgistatud radasid ning muu ekstreemse
spordiala harrastamisel ning kulu, mis tekkis ametlikuks spordivõistluseks
ettevalmistumisel või sellest osavõtul;
kulu, mis on tekkinud suguhaiguse või AIDS-iga ning haigusega, mis on
põhjustatud HIV-viiruse poolt;
enne kindlustusperioodi algust kindlustatul diagnoositud füüsilise vigastuse,
puuduse, med. seisundi või kroonilise haiguse juba esinenud ägeda faasiga
seotud kulu;
kulu vaktsineerimisele või kaitsesüstile;
kulu mittemeditsiinilise abi või alternatiivse meditsiini kasutamisel.

Kindlustusjuhtumi korral hüvitatakse näiteks:
ambulatoorse- ja haiglaravi kulud;
kindlustatu põhjendatud transpordikulud arstiabi saamiseks;
kulud arsti poolt määratud retsepti alusel ostetud ravimitele;
vigastatud või haige kindlustatu transpordikulud elukohariiki eeldusel, et
selle korraldab kindlustusandja;
kindlustatu surnukeha või tema tuha transpordikulud kodumaale juhul, kui
kindlustatu sureb kindlustusjuhtumi tagajärjel Eesti Vabariigis;
uue tagasireisiga kaasnevad lisakulud transpordile olukorras, kus
kindlustatu ei saa kindlustusjuhtumi tagajärjel kasutada olemasolevaid
tagasisõidupileteid elukohariiki.
Kindlustussumma on märgitud poliisil.

KAS KINDLUSTUSKAITSEL ON PIIRANGUID?
Kui selles ei ole kindlustuslepingu sõlmimisel eraldi kokku lepitud, ei ole ole
kindlustusjuhtumiks ja hüvitamisele ei kuulu:
mäesuusatamisel või lumelauaga sõitmisel tekkinud kahju;
füüsilise palgatöö tegijaga seotud kahju.
Kroonilise haiguse ägenemine on kindlustusjuhtum juhul, kui selline
ägenemine ei olnud prognoositav. Kroonilise haiguse ägenemise korral
hüvitatakse ambulatoorse- ja haiglaravi kulud kuni 700 eurot.
Hambaravikulu hüvitatakse ühe kindlustusperioodi jooksul kuni 100 eurot.
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Õnnetusjuhtumi tõttu hävinud või kahjustunud proteesi, kuuldeaparaadi või
prillide parandamise või soetamise kulud kuni 80 eurot.
Kindlustatut saatva ühe isiku põhjendatud sõidu- ja majutuskulud kuni
90 eurot päevas maksimaalselt 5 päeva ulatuses, kui sellele isikule on
esitatud med. personali poolt kirjalik nõue viibida koos kindlustatuga
või saata kindlustatut.
Matusekulud Eesti Vabariigis hüvitatakse summas kuni 640 eurot.

KUS MA OLEN KINDLUSTATUD?
Kindlustus kehtib nõuete suhtes, mille aluseks olev kindlustusjuhtum ja selle tagajärjel tekkiv kahju toimub Eesti Vabariigis.

MILLISED ON MINU KOHUSTUSED?
Teie kohustus on:
tasuda kindlustusmakse;
teavitada kindlustusandjat riskiasjaoludest ja nende muutumisest.
Kahjujuhtumi toimumisel:
olukorras, kus kindlustatu vajab haiglaravi, tuleb kindlustusandjat sellest viivitamatult informeerida ning kooskõlastada edasised tegevused;
esitada kindlustusandjale diagnoosiga arstitõend, ravi ja ravimite arved ja muud kahjuga seotud dokumendid.

MILLAL JA KUIDAS MA MAKSAN?
Kindlustusmakse suurus ja tasumise tähtaeg on poliisil. Tavaliselt tasutakse makse pangaülekandega arve alusel.
Kui leping loetakse sõlmituks makse tasumisest, siis pakkumuses on märgitud aeg, mille jooksul tuleb makse tasuda.

MILLAL KINDLUSTUSKAITSE ALGAB JA LÕPPEB?
Kindlustuskaitse algab kindlustusperioodi alguskuupäeval. Kindlustuskaitse lõpeb kindlustusperioodi möödumisel.
Kindlustuskaitse võib lõppeda enne poliisil märgitud kindlustusperioodi lõppu. Näiteks võib kindlustusandja lepingu lõpetada, kui kindlustusmakse on tasumata.

KUIDAS SAAN KINDLUSTUSLEPINGU LÕPETADA?
Lepingu lõpetamiseks tuleb esitada sooviavaldus kindlustusandjale. Tavaliselt saab lepingu ennetähtaegselt lõpetada vaid kindlustusvõtja ja kindlustusandja kokkuleppel.
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