 Kui kindlustuspoliis sõlmitakse lennupiletite või reisi soetamisega üheaegselt,

MIKS VALIDA SALVA REISIKINDLUSTUS?
 Salva reisikindlustuse poliisi sõlmimiseks on mitmeid erinevaid võimalusi,
igaüks saab valida just endale sobivaima.
Reisikindlustuse saab soetada Salva müügipunktidest, reisibüroodest, internetist
(www.salva24.ee).

 Reisikindlustuse vormistamine internetis (www.salva24.ee) tavahinnast 15 %
soodsam.

 Võimalus sõlmida 90-päevane sooduskindlustus.
Sooduskindlustus on mõeldud neile, kes reisivad tihti, kuid mitte üle 90 päeva
aastas.

 Reisikindlustuse kahjude puhul ei rakenda Salva omavastutust.
 Reisikindlustuse kahjude käsitlus on Salvas kiire ja mugav ning see ei võta aega
rohkem kui 15 päeva.
REISITÕRKEKINDLUSTUS

 Reisi alguspunkt ei pea olema Eesti.
Paljud Eesti elanikud elavad ajutiselt välisriigis ja reisivad sealt kas kodumaale või
mõnda teise välisriiki. Salva pakub reisitõrke katet ka sellisel juhul.

 Pikaajaliste reiside puhul võib vormistada reisitõrke kindlustuse ka üksnes
lennupäevadeks.
Näiteks: Noormees on otsustanud minna aastaks tööle Austraaliasse. Lend
Tallinnast väljub 8. märtsil ümberistumisega Londonis ja jõuab Austraaliasse 9.
märtsil. Võimalik on vormistada tervise- ja reisitõrkekindlustus 8. - 9. märtsiks,
ülejäänud perioodiks piisab üksnes tervisekindlustusest.

 Perekindlustuse puhul on võimalik valida tervele perele ühtne reisitõrke
kindlustussumma.
Näiteks: 4-liikmeline pere ostab reisi Egiptusesse: täiskasvanule maksab reis 1000
eurot, 5 aastasele lapsele 500 eurot, alla aastasele lapsele on tasuta. Laps haigestub
enne reisi ja perereis jääb ära. Poliisile on märgitud ühtne kindlustussumma ning
kahju käsitlemisel ei arvestata kindlustatute erinevat reisimaksumust. Salva
hüvitab reisi maksumuse poliisil märgitud kindlustussummani.

 Lennuplaani muutus ühtse lennuettevõtte poolt, ummik lennuväljal, transpordi
ülebroneerimine.

on võimalik reisitõrke juurde osta lisariske:
Reisitõrke lisarisk - organiseeritud ürituse ärajäämine.
Näiteks: Asutuse töötjad on kutsutud osa võtma 3-päevasest erialasest
konverentsist Madriidis. Enne sündmust teatab korraldaja konvrentsi ärajäämisest.
Salva hüvitatab tehtud kulutused lennupiletitele ja majutusele.
Looduskatastroof
Näiteks: Reisijad on ostnud reisi Jaapanisse, kuid vahetult enne reisi toimub
Jaapanis maavärin ja Eesti Välisministeerium ei soovita sinna piirkonda reisida.
Looduskatastroofi lisariski alusel hüvitab Salva reisi maksumuse.
Streik ja maksevõimetus
Näiteks: Planeeritud on reis Tallinn - Riia - Rooma. Riiast Rooma väljuma pidanud
lend viibib. Selgub, et lennufirma on maksejõuetu ja lennud jäävad ära. Salva
hüvitab Riias ööbimisele ja uuele Riia - Rooma lennupiletile tehtud kulutused.
Rendiauto omavastutuskindlustus - esemeks on kindlustusperioodil rendiauto
kahjustumise, varguse või röövimisega seoses välisriigi autorendiettevõtte poolt
üürnikule esitatavad nõuded kuni rendiauto omavastutuskindlustuse lepingus
märgitud kindlustussummani, kuid mitte rohkem kui 1500 eurot.
TERVISEKINDLUSTUS

 Kroonilise haiguse ägenemisega seotud ravikulud on kaetud kuni 1500 euroni,
hambaravi kuni 200 euroni.

 Puudub vanusepiirang.
 Haigestumise või õnnetusjuhtumi korral võib klient ise valida sobiva
raviasutuse: lisaks riigi raviasutustele aktsepteeritakse ka erahaiglaid.
Näiteks: Noormees saab Austrias suusatades jalatrauma. Mäetransport viib ta
lähimasse medpunkti. Kuna tegemist on jalaluu murruga, mis nõuab operatsiooni,
viiakse noormees eritranspordiga (helikopter) lähimasse haiglasse, kus teostatakse
operatioon. Noormees peab säilitama lamavat asendit ka kojusõidul lennukis,
mistõttu tellitakse Eestisse sõiduks erilennuk koos medsaatjaga. Salva hüvitab
mäetranspordi, operatsiooni ja ravi maksumuse erahaiglas ning sõidu Eestisse.
PAGASIKINDLUSTUS

 Salva organiseerib kahjustunud kohvri paranduse. Kui kohvrit pole võimalik
parandada, asendab Salva selle uuega või maksab rahalist hüvitist.
Näiteks: Lennureisilt tulles saab reisija Tallinna Lennujaamas kätte kahjustunud
veosangaga kohvri. Juhtum registreeritakse lennujaamas. Reisija toimetab kohvri
temale lähimasse Salva esindusse. Salva organiseerib kohvri paranduse ja toimetab
selle kliendile tagasi.

