MIKS VALIDA SALVA ÕNNETUSJUHTUMIKINDLUSTUS?
Õnnetusjuhtumikindlustus hüvitab ootamatu õnnetusega kaasnevad väljaminekud,
mis on seotud kindlustatud isiku ajutise kehavigastuse või töövõimetuse, püsiva
puude või halvimal juhul surmaga.
Poliisile on võimalik valida valurahahüvitist, päevarahahüvitist, püsiva puude
hüvitist ja surmajuhtumihüvitist nii üksikult kui omavahel kombineeritult. Kui
poliisile on valitud nii päeva- kui valuraha hüvitisliigid, võib kahju korral taotleda
mõlema hüvitamist.
Valurahahüvitist makstakse ajutise vigastuse korral vastavalt vigastuse iseloomule
protsendina valuraha hüvitispiirist. Valuraha hüvitispiiriks on võimalik valida kuni 10
000 eurot.
Näiteks: Poliisile valitud valuraha hüvitispiir on 5000 eurot. Õnnetusjuhtumi tagajärjel
murrab kindlustatu kandluu. Vastavalt Salva valuraha protsenditabelile on tegemist
vigastusega, millele vastab 10% valuraha hüvitispiirist. Hüvitamisele kuulub 500 eurot.
Valurahahüvitise saamiseks ei ole töövõimetuslehele jäämine vajalik. Täiskasvanule
makstakse valurahahüvitist ka siis, kui õnnetusjuhtumi järgne vigastus ei sega
töökohustuste täitmist. Ka lapsega toimunud õnnetusjuhtumi korral makstakse
hüvitist vaatamata sellele, kas ema või isa jätkab tööl käimist või mitte. Hüvitise
saamiseks tuleb esitada raviasutuse poolt kinnitatud dokument, kus raviperioodiks on
märgitud vähemalt 8 päeva.
Päevarahahüvitis on abiks sissetuleku säilitamisel olukorras, kus inimene jääb
ajutiselt töövõimetuks. Päevarahahüvitist makstakse ka taastusravil viibitud päevade
eest.
Päevaraha hüvitispiir ühe päeva kohta võib olla kuni 60 eurot. Kui ravi kestab 8 või
rohkem päeva, maksab Salva hüvitist kõikide haiguslehel viibitud päevade eest.
Õnnetusjuhtumi järgselt leitakse päevarahahüvitise summa nii, et korrutatakse
kindlustuspoliisile märgitud päevaraha hüvitispiir töövõimetuslehel viibitud
päevadega.
Näiteks: Poliisile valitud päevaraha hüvitispiir on 50 eurot. Õnnetusjuhtumi tagajärjel
ei saa kindlustatu tööle minna ja viibib töövõimetuslehel 30 päeva.
Päevarahahüvitisena kuulub väljamaksmisele 1500 eurot.

Poliisile võib päevaraha kestuseks valida 90, 180 või 365 päeva. Päevaraha kestus on
maksimaalne päevade arv aastas, mille eest päevarahahüvitist makstakse. Hüvitamine
ei sõltu sellest, kas inimene viibib õnnetusjuhtumi järgselt kodusel või haiglaravil.
Püsiva puude hüvitist makstakse, kui õnnetuse tagajärjel kujuneb välja püsiv
tervisekahjustus.
Näiteks: Poliisile valitud püsiva puude hüvitispiir on 20 000 eurot. Õnnetusjuhtumi
tagajärjel tekib kindlustatul puusaliigese jäikus, millele Salva püsiva puude
protsenditabeli alusel vastab 40% püsiva puude hüvitispiirist. Hüvitamisele kuulub
8000 eurot.
Surmajuhtumihüvitis aitab leevendada kindlustatu perele ja lähedastele tekkivat
majanduslikku tagasilööki olukorras, kus kindlustatud isik õnnetusjuhtumi tagajärel
sureb.
Surmajuhtumihüvitis makstakse kindlustusjuhtumi korral välja kogu poliisile
märgitud hüvitispiiri ulatuses, surmajuhtumihüvitist ei vähendata eelnevalt välja
makstud hüvitiste võrra.
Õnnetusjuhtumikindlustus aitab vähendada rahamuresid sportimisel saadud
vigastuste korral. Poliisile ei märgita spordialasid, millega kindlustatud tegeleb, vaid
spordiga tegelemise sagedus.
Õnnetusjuhtumikindlustuse poliisi sõlmides saab valida, kas poliis kehtib
ööpäevaringselt, tööajal või ainult vabal ehk töövälisel ajal.
Õnnetusjuhtumikindlustus sobib nii iseenda, oma pere, töötajate kui ka laste
gruppide kindlustamiseks.
Poliisi võib sõlmida perioodiks 1 päev kuni 5 aastat. Vajadusel võib poliisi sõlmida
näiteks 7-päevase laagri või 2-päevase seminari ajaks. Mitmeaastane leping tagab
katkematu kindlustuskaitse ning soodsama kindlustusmakse.
Kindlustuspoliisi eest on võimalik tasuda kuu, kvartali, aasta kaupa või kogu
kindlustusperioodi eest korraga (mitmeaastane leping), kusjuures makseosade arv
ei mõjuta kindlustusmakset.

