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1. KINDLUSTUSLEPINGU SÕLMIMINE JA LEPINGU 
TÜÜPTINGIMUSED 

1.1. Kindlustusandja väljastab kindlustusvõtjalt saadud andmete 
alusel kindlustuspoliisi. Kui kindlustusvõtja tasub kindlustus-
makse tähtaegselt, loetakse kindlustusleping sõlmituks. 
Kindlustuskaitse kehtib kindlustuspoliisil märgitud tingimus-
tel alates kindlustusperioodi algusest ka juhul, kui kindlus-
tusmakse ei ole hilisema maksetähtaja tõttu veel tasutud. 

1.2. Kui kindlustusvõtja ei tasu kindlustusmakset, siis loetakse, 
et kindlustusvõtja ei soovinud kindlustuslepingut poliisil 
toodud tingimustel sõlmida ning kindlustuslepingut ei sõlmi-
tud. Nimetatud juhul kindlustuskaitset ei teki. 

1.3. Kindlustuslepingu puhul kohaldatakse järgmisi kindlusta-
mise tüüptingimusi: 

 Salva Kindlustuse AS-i Kindlustuse Üldtingimused KÜ-03; 

 Õnnetusjuhtumikindlustuse tingimused liiklusõnnetuse põh-
justanud sõidukijuhile ÕLK-12.03. 

1.4. Kindlustusleping sõlmitakse vaid juhul, kui kindlustuslepin-
gusse märgitud sõiduki suhtes on eelnevalt kindlustusandja 
poolt väljastatud liikluskindlustuse poliis või koos õnnetus-
juhtumikindlustuse poliisiga väljastatakse kindlustusandja 
liikluskindlustuse poliis (andmed mõlema kindlustuslepingu 
sõlmimise kohta võivad olla märgitud ühele poliisile). 

2. KINDLUSTATUD ESE 

 Kindlustatud esemeks on kindlustatu elu ja tervis. 

3. KINDLUSTATU 

3.1. Kindlustatuks on liiklusõnnetuse põhjustav sõidukijuht, kes 
kasutab õiguslikul alusel sõidukit, mille suhtes on kindlus-
tusandja poolt väljastatud liikluskindlustuse poliis. 

3.2. Kindlustatuks ei loeta isikut, kes kasutab sõidukit ilma 
õigusliku aluseta (näiteks kasutab sõidukit omavoliliselt või 
juhib varastatud või röövitud sõidukit).  

3.3. Alaealine on kindlustatu, kes liiklusõnnetuse toimumise 
hetkel on alla 18 (kaheksateistkümne) aasta vanune. 

4. KINDLUSTUSJUHTUM 

4.1. Kindlustusjuhtumiks käesolevate kindlustustingimuste mõis-
tes on kindlustusperioodi jooksul kindlustuslepingus nime-
tatud sõidukiga kindlustatu juhtimisel põhjustatud liiklusõn-
netuse tagajärjel kindlustatule endale tekitatud  püsiv puue 
või surm. 

4.2. Kindlustusjuhtumiks ei loeta liiklusõnnetuse põhjustamist 
sõidukiga, mille suhtes on õnnetusjuhtumikindlustuse kaitse 
kokku lepitud, kui kindlustusandja poolt sõiduki suhtes 
väljastatud liikluskindlustuse poliis on liiklusõnnetuse toi-
mumise hetkeks ennetähtaegselt lõpetatud või kindlustus-
andjaga sõlmitud liikluskindlustuse kindlustusleping on 
lõppenud. 

4.3. Kindlustusjuhtumiks ei loeta liikluskindlustuse kindlustus-
juhtumit, milles kindlustatu on kannatanu ning tema 
isikukahju hüvitatakse lähtuvalt liiklusõnnetuse põhjustanud 
isiku liikluskindlustuse lepingu regulatsioonist. 

5. LIIKLUSÕNNETUS 

5.1. Liiklusõnnetuseks käesolevate kindlustustingimuste mõistes 
loetakse liikluskindlustuse lepingu alusel kindlustatud sõidu-
kiga kindlustatu poolt kahju põhjustamist sõiduki vahetu 
juhtimise käigus, tingimustel, mille koos esinemisel on 
tegemist liikluskindlustuse kindlustusjuhtumiga kehtiva 
seaduse mõistes.  

5.2. Liiklusõnnetuseks loetakse ka  liikluskindlustuse lepinguga 
kindlustatud sõiduki kokkupõrget mistahes objektiga või 
teelt väljasõitu (näiteks kokkupõrge loomaga, puuga, kraavi-
sõit vms), sõltumata teiste liiklejate olemasolust, eeldusel, 
et nimetatud sõidukit juhtis kindlustatu ning liiklusõnnetuse 
toimumise asukoht ei välista sündmuse liikluskindlustus-
juhtumiks tunnistamist kehtiva seaduse kohaselt  (näiteks 
liiklusõnnetuse põhjustamine hoones sees). 

6. KINDLUSTUSE TERRITORIAALNE KEHTIVUS 

 Kindlustus kehtib Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis 
või Šveitsi Konföderatsioonis. 

7. KAHJU HÜVITAMINE 

7.1. Põhimõisted 

7.1.1. Kindlustussumma on kindlustuslepingus määratud rahasum-
ma, mis on kõigi kindlustusperioodil toimunud liiklusõnne-
tuste eest kindlustushüvitise väljamaksmise piirmääraks. 
Kindlustussumma fikseeritakse kindlustuspoliisil. 

7.1.2. Hüvitispiir on kindlustuslepingus märgitud summa, mis on 
antud hüvitisliigi osas kõigi kindlustusperioodil toimunud 
liiklusõnnetuste eest makstavate hüvitiste summaarseks 
piirmääraks. Hüvitispiir fikseeritakse kindlustuspoliisil. 

7.1.3. Püsivaks puudeks käesolevate kindlustustingimuste mõistes 
on 1 (ühe) aasta jooksul peale liiklusõnnetuse toimumist 
välja kujunenud meditsiiniliselt tõestatud püsiv: 

7.1.3.1. kehaosa või selle funktsiooni osaline või täielik kaotus; 

7.1.3.2. meeleorgani või selle funktsiooni osaline või täielik kaotus. 
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7.1.4. Surmajuhtumiga on käesolevate kindlustustingimuste mõis-
tes tegemist juhul, kui surm saabub liiklusõnnetuse 
tagajärjel 1 (ühe) aasta jooksul liiklusõnnetuse toimumisest 
arvates.  

7.1.5. Usaldusarst on isik, kes nõustab kindlustusandjat meditsiini-
listes küsimustes. 

7.1.6. Aktiivravi on tõenduspõhine meditsiiniline tegevus, mille 
eesmärgiks on liiklusõnnetusest saadud organi või kehaosa 
vigastust parandada, luua paranemiseks (sh aktiivravile 
järgnevaks taastusraviks) võimalikult hea seisund või 
vigastusest tingitud võimalike hilisemate tervislike problee-
mide ärahoidmine. 

7.1.7. Taastusravi on aktiivravile järgnev tõenduspõhine süsteem-
ne tegevus, mille eesmärgiks on vähendada vigastatud 
organi või kehaosa funktsionaalset puudulikkust, kohanda-
da inimest omandatud puudega igapäevases elus paremini 
toime tulema. Taastusravina ei käsitleta kindlustustingimus-
te mõistes tegevust, mis toimub pärast 1 (ühe) aasta 
möödumist taastusravina käsitletava tegevuse alustamisest. 

7.2. Üldised alused  

7.2.1. Kindlustushüvitist makstakse juhul, kui kindlustatu on 
liiklusõnnetuse põhjustaja ning talle, kui liiklusõnnetuse 
põhjustanud isikule, ei kuulu tekkinud isikukahju hüvitami-
sele lähtuvalt teise liiklusõnnetuses osalenud juhi liiklus-
kindlustuse lepingu regulatsioonist. 

7.2.2. Juhul, kui liiklusõnnetuses osaleb mitu sõidukit ning 
kindlustatu on liiklusõnnetuse toimumise eest osaliselt 
vastutav (liiklusõnnetus toimub mitme juhi liiklusnõuete 
rikkumise tõttu), makstakse kindlustatule kindlustushüvitist 
vastavalt kindlustuslepingule.  

7.2.3. Kindlustushüvitist makstakse kindlustatuga toimunud liiklus-
õnnetusega seoses ainult juhul, kui liiklusõnnetus toimub 
sõiduki juhtimise tagajärjel. Sõiduki juhtimine on isiku 
igasugune tegevus mootorsõiduki juhi kohal, kui mootor-
sõiduk liigub.  

7.2.4. Juhul, kui kindlustushüvitise väljamaksmise järgselt selgub, 
et kindlustatu tunnistatakse liiklusõnnetuse kannatanuks 
ning tema suhtes kohaldatakse liikluskindlustusest tulene-
vaid kannatanu tagatisi, on kindlustusandjal õigus käesoleva 
lepingu alusel väljamakstud kindlustushüvitis tagasi nõuda. 

7.2.5. Hüvitisliikideks on püsiva puude hüvitis ja surmajuhtumi-
hüvitis. 

7.2.6. Kui sama liiklusõnnetuse tagajärjel tekib kindlustuslepingu 
alusel õigus mitmele erinevale hüvitisliigile (püsiva puude 
hüvitis, surmajuhtumihüvitis), siis lähtutakse hüvitiste 
arvutamisel järgmistest põhimõtetest: 

7.2.6.1. esmajärjekorras hüvitatakse püsiva puude hüvitis ja seejärel 
surmajuhtumihüvitis; 

7.2.6.2. surmajuhtumihüvitist vähendatakse sama õnnetusjuhtumi 
tõttu varem makstud püsiva puude hüvitise võrra. 

7.3. Püsiva puude hüvitis 

7.3.1. Kindlustuslepingu alusel makstakse püsiva puude hüvitist, 
kui kindlustatul kujuneb liiklusõnnetuse tagajärjel püsiv 
puue. Püsiva puude hüvitise saamise õigus tekib, kui puue 
on kestnud vähemalt 1 (üks) aasta. 

7.3.2. Liiklusõnnetusest põhjustatud püsiva puude olemasolu ja 
suurus kindlustuslepingu tähenduses määratakse kindlaks 1 
(ühe) aasta jooksul pärast liiklusõnnetuse toimumist, võttes 
aluseks kindlustatu tervisliku seisundi sellel hetkel. 

7.3.3. Püsiva puude määramisel võrreldakse kindlustatu tervislik-
ku seisundit samaealise terve isiku tervisliku seisundiga, 
võttes arvesse vaid puude raskust ja iseloomu, mitte aga 
kindlustatu individuaalseid omadusi nagu näiteks eluviisi, 
ametit ega harrastusi. Puude määramisel ei arvestata töö-
võimekaotust ega sissetuleku vähenemist. 

7.3.4. Püsiv puue määratakse meditsiiniliste dokumentide põhjal. 

7.3.5. Püsiva puude hüvitist makstakse protsendina kokkulepitud 
püsiva puude hüvitispiirist. Püsiva puude protsentuaalne 
suurus määratakse käesolevate üldtingimuste lisas 1 toodud 
"Püsiva puude protsendi määramise tabeli" alusel, mis 
kehtis kindlustuslepingu sõlmimise hetkel. 

7.3.6. Kui liiklusõnnetuse tagajärjel tekkinud funktsioonihäired 
vastavad mitme käesolevate üldtingimuste lisas 1 esitatud 
“Püsiva puude protsendi määramise tabeli” alajaotuse 
tunnustele, määratakse püsiva puude protsent selle ala-
jaotuse alusel, kus kirjeldatud kahjustus (kehavigastus) on 
tekkinud funktsioonihäirete peamiseks põhjuseks. 

7.3.7. Püsiva puude hüvitist makstakse üks kord ühe liiklusõnne-
tuse kohta. 

7.3.8. Kui 1 (ühe) aasta möödumisel liiklusõnnetuse toimumisest 
ei ole kindlustatu aktiivravi või taastusravi lõpetatud, on 
kindlustusandjal õigus püsiva puude hüvitise maksmise või 
sellest keeldumise otsus teha pärast taastusravi lõppemist, 
kuid mitte hiljem kui 2 (kahe) aasta jooksul liiklusõnnetuse 
toimumisest. 

7.3.9. Sotsiaalkindlustusameti (SKA) või muu riikliku meditsiini-
komisjoni otsusega kindlaks määratud püsiva puude 
raskusaste ei ole kindlustusandjale siduv püsiva puude 
määramisel. 

7.3.10. Püsiva puude hüvitist ei maksta, kui: 

7.3.10.1. esmane hüvitistaotlus püsiva puude hüvitise saamiseks ei 
ole esitatud 13 (kolmeteistkümne) kuu jooksul pärast liiklus-
õnnetuse toimumist, v.a punktis 7.3.8. sätestatud juhtumil; 

7.3.10.2. kindlustatu sureb antud liiklusõnnetus tagajärjel 1 (ühe) 
aasta jooksul arvates liiklusõnnetuse toimumise päevast. 

7.4. Surmajuhtumihüvitis 

7.4.1. Kindlustatu pärija(te)l või muul hüvitise saamiseks õigusta-
tud isikul tekib õigus surmajuhtumihüvitisele, kui kindlus-
tatu sureb liiklusõnnetuse tagajärjel 1 (ühe) aasta jooksul 
liiklusõnnetuse toimumisest arvates. 

7.4.2. Surmajuhtumihüvitis on kindlustuslepingus fikseeritud 
surmajuhtumi kindlustussumma. 

7.4.3. Hüvitist ei maksta, kui kindlustatu sureb hiljem kui 1 (ühe) 
aasta möödudes liiklusõnnetuse toimumisest. 

7.5. Tegutsemine liiklusõnnetuse korral 

7.5.1. Kindlustatu on liiklusõnnetuse saabumisel,  lisaks õigusakti-
dest tulenevatele nõuetele, kohustatud  kindlustushüvitise 
saamiseks: 

7.5.1.1. pöörduma esimesel võimalusel arsti poole; 

7.5.1.2. täitma arsti ettekirjutusi; 

7.5.1.3. vajadusel lubama usaldusarstil teostada enda arstlik läbi-
vaatus; 

7.5.1.4. teatama liiklusõnnetuse toimumisest politseile. 

7.5.2. Kindlustatu või tema esindaja on kohustatud liiklusõnnetuse 
korral kindlustushüvitise saamiseks: 
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7.5.2.1. informeerima viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 3 (kolme) 
tööpäeva jooksul, kindlustusandjat toimunud liiklusõnnetu-
sest, esialgsest diagnoosist ja raviasutusest; 

7.5.2.2. andma koheselt kindlustusandja poolt nõutavat asjasse-
puutuvat lisainformatsiooni. 

7.5.3. Kindlustusandjale või kindlustusandja usaldusarstile tuleb 
võimaldada juurdepääs liiklusõnnetust puudutavale infor-
matsioonile, sh kindlustatu eelneva meditsiinilise seisundi 
kohta käivale teabele. Kindlustatu või tema seaduslik 
esindaja on nõus kindlustusjuhtumi korral eelnimetatud 
informatsiooni töötlemisega kindlustusandja ja/või usaldus-
arsti poolt. 

7.5.4. Kui kindlustatu, või kindlustusvõtja ei täida punktis  7.5. 
nimetatud kohustusi ning sellistel rikkumistel on mõju 
kindlustusandja kindlustushüvitise maksmise kohustuse või 
kindlustushüvitise suuruse väljaselgitamisele, on kindlustus-
andjal õigus keelduda kahju hüvitamisest või hüvitist 
vähendada. 

7.6. Kindlustushüvitise taotlemine 

7.6.1. Püsiva puude hüvitise taotlemiseks peab kindlustushüvitise 
saamiseks õigustatud isik esitama kindlustusandjale hilje-
malt 13 (kolmeteistkümne) kuu jooksul pärast liiklusõnnetu-
se toimumist järgmised dokumendid: 

7.6.1.1.  kirjalik kahjuavaldus kindlustusandja blanketil; 

7.6.1.2. „Arsti otsus“ funktsioonihäire olemuse ning kestvuse kohta; 

7.6.1.3. Sotsiaalkindlustusameti (SKA) või muu riikliku meditsiini-
komisjoni otsuse dokumendid koos lisadokumentidega, 
mille alusel otsus on tehtud; 

7.6.1.4. tööõnnetuse korral tööõnnetuse raport; 

7.6.1.5. politsei kinnitus liiklusõnnetuse toimumise ja asjaolude 
kohta. 

7.6.2. Surmajuhtumihüvitise taotlemiseks peab kindlustushüvitise 
saamiseks õigustatud isik esitama kindlustusandjale 3 
(kolme) kuu jooksul pärast kindlustatud isiku surma 
järgmised dokumendid: 

7.6.2.1. kirjalik selgitus liiklusõnnetuse toimumise asjaolude kohta; 

7.6.2.2. kirjalik kahjuavaldus kindlustusandja blanketil; 

7.6.2.3.  kindlustatud isiku notariaalne ärakiri surmatunnistusest, 
täidetud arstliku surmateatise teine osa; 

7.6.2.4. pärimisõigust tõendav dokument; 

7.6.2.5. tööõnnetuse korral tööõnnetuse raport; 

7.6.2.6. politsei kinnitus liiklusõnnetuse toimumise ja asjaolude 
kohta. 

7.6.3. Kui liiklusõnnetuse asjaolud vajavad selgitamist või 
menetletakse pärimisasja, pikeneb nende dokumentide 
esitamise tähtaeg dokumentide esitamise võimalikkuseni. 

7.6.4. Kui kindlustushüvitise saamiseks õigustatud isik ei täida 
käesolevate tingimuste punktis 7.5. nimetatud kohustusi 
ning nendel rikkumistel on mõju kindlustusandja kindlustus-
hüvitise maksmise kohustuse või kindlustushüvitise suuruse 
väljaselgitamisele, on kindlustusandjal õigus keelduda kahju 
hüvitamisest või hüvitist vähendada. 

7.7. Kindlustushüvitise maksmine 

7.7.1. Kindlustusjuhtumi korral makstakse kindlustushüvitis välja 
30 (kolmekümne) päeva jooksul pärast kõigi nõutavate 
tõendite, dokumentide ja kahjuavalduse esitamist või 
nimetatud tähtaja möödumisel edastatakse kindlustushüvi-
tise vähendamise või hüvitamisest keeldumise otsus. 

7.7.2. Kui kindlustusandja hüvitamise kohustus sõltub tsiviil-, 
kriminaal-, haldus- või väärteomenetluses tuvastatavatest 
asjaoludest, pikeneb punktis 7.7.1. sätestatud tähtaeg 
nimetatud menetluse aja võrra. 

7.7.3. Kindlustushüvitise taotlemiseks vajaminevate dokumentide 
hankimisega seotud kulud kannab kindlustusvõtja, kindlus-
tatu või tema seaduslik esindaja. 

7.7.4. Kindlustusandja poolt nõutava täiendava arstliku ekspertiisi 
kulud kannab kindlustusandja. 

8. KINDLUSTATU KOHUSTUSED SÕIDUKI JUHTIMISEL 

 Kindlustatu on kohustatud sõiduki juhtimisel olema hoolas 
ja juhinduma kõikidest õigusaktidest, millest tulenevad 
sõidukiga liikluses osalemise nõuded. Liiklusnõuete 
rikkumiste õiguslikud tagajärjed kindlustushüvitise maksmi-
se suhtes on sätestatud käesolevate tingimuste punktis 9.  

9. HÜVITISPIIRANGUD JA VÄLISTUSED 

9.1. Kindlustusjuhtumiks käesolevate tingimuste mõistes ei ole: 

9.1.1. liiklusõnnetus, mis toimub enne kindlustuskaitse algust, 
pärast kindlustuskaitse lõppu või ajal, mil kindlustuskaitse ei 
kehtinud; 

9.1.2. kindlustatule kehavigastuste tekkimine või surma 
saabumine sõiduki käitamise tagajärjel, mis ei ole käsitletav 
sõiduki juhtimisena käesolevate tingimuste mõttes; 

9.1.3. mootorsõidukite võidusõit või katsetussõit, kus kindlustatu 
osaleb sõidukijuhina; 

9.1.4. kindlustatu poolt mistahes auto- ja motospordi harrastami-
ne; 

9.1.5. liiklusõnnetus, mille põhjustab juht, kes ei kasuta sõidukit 
õiguslikul alusel (isik ei ole käsitletav kindlustatuna);  

9.1.6. raseduse katkemine ja sünnitus ning sellest tekkinud 
tüsistused; 

9.1.7. kindlustatu haigus, välja arvatud juhul, kui haigus on 
vahetult tingitud liiklusõnnetusest; 

9.1.8. kindlustatu hammaste ja hambaproteeside vigastamine; 

9.1.9. psüühikahäire tekkimine, välja arvatud juhul, kui psüühika-
häired on tekkinud liiklusõnnetusest põhjustatud peaaju 
traumaatilisest vigastusest; 

9.1.10. kindlustatu poolt elu või tervise teadlikult ohtu seadmine, 
enesevigastamine, enesetapp, enesetapukatse. 

9.2. Kindlustusandjal on õigus keelduda hüvitamise maksmisest 
täielikult, kui: 

9.2.1. liiklusõnnetuse toimumise hetkel juhib kindlustatu sõidukit 
joobeseisundis. Joobeseisund on alkoholi, narkootilise või 
psühhotroopse aine tarvitamisest põhjustatud tervisesei-
sund, mis avaldub häiritud või muutunud kehalistes või 
psüühilistes funktsioonides ja reaktsioonides. Joobena 
käsitletakse ka joobe tuvastamisest keeldumist ning 
joobeseisundi tekitamist liiklusõnnetuse järgselt; 

9.2.2. liiklusõnnetuse saabumist on mõjutanud sõiduki juhtimine 
haigusseisundis, üleväsinuna, reaktsioonikiirust mõjutavate 
ravimite mõju all olemine või mistahes muu terviseseisund, 
mis takistab sõiduki ohutut juhtimist; 

9.2.3. liiklusõnnetuse toimumise ajal  puudub kindlustatul sõiduki 
juhtimise õigus, see on peatunud, peatatud või ära võetud; 

9.2.4. liiklusõnnetuse toimumisele vahetult eelnes lubatud 
suurima sõidukiiruse ületamine, kui juhtumi asjaolusid 
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hinnates võib mõistlikult eeldada sellise rikkumise mõju 
liiklusõnnetuse toimumisele; 

9.2.5. liiklusõnnetus leiab aset mootorsõiduki juhi puhkeajal, kui 
juht, rikkudes sõidu- ja puhkeaja arvestust, juhib 
mootorsõidukit. Sõidumeerikuga mootorsõiduki juhtimisega 
seotud liiklusõnnetuse korral on hüvitamise üheks 
eelduseks sõidumeeriku salvestuslehe esitamine kindlustus-
andjale. Samuti juhul, kui kui sõidumeeriku salvestuslehelt 
selgub, et kindlustatu ei ole kinni pidanud õigusaktis 
ettenähtud sõidu- ja puhkeaja arvestust; 

9.2.6. liiklusõnnetus põhjustatakse sõidukiga, mille tehnoseisund 
ei vasta kehtivatele nõuetele ning juhtumi asjaolusid 
hinnates võib mõistlikult eeldada sellise rikkumise mõju 
liiklusõnnetuse toimumisele;  

9.3. Kindlustusandjal on õigus vähendada makstava kindlustus-
hüvitise suurust või keelduda hüvitise maksmisest täielikult, 
kui: 

9.3.1. liiklusõnnetuses saab kannatada kindlustatu kehaosa või 
meeleorgan, mille funktsioon oli juba enne kindlustusjuhtu-
mit kahjustunud; 

9.3.2. kindlustatu paranemisaeg pikeneb mõjutatuna haigusest või 
vigastusest, mis ei ole tingitud kindlustusjuhtumist. 

10. VAIDLUSTE LAHENDAMINE 

10.1. Kõik kindlustuslepingust tulenevad vaidlused lahendatakse 
käesolevate tingimuste ning Eesti Vabariigi õigusaktide 
alusel. 

10.2. Juhul, kui käesolevad tingimused on tõlgitud muusse 
keelde, juhindutakse vaidluste korral nende tõlgendamisel 
tingimuste eestikeelsest tekstis. 

10.3. Kindlustusvaidluste kohtuväliseks lahendamiseks on õigus 
pöörduda Eesti Kindlustusseltside Liidu juures tegutseva 
kindlustusvaidluste lepitusorgani poole. Juhul, kui poolte 
vaidlust ei lahendata kokkuleppel, lahendatakse vaidlus 
Harju Maakohtus. 

10.4. Finantsinspektsioon teostab järelevalvet kindlustusandja 
tegevuse õigusaktidega vastavuse üle. Finantsinspektsioon 
ei lahenda kindlustusandja ja kindlustusvõtja/kindlustatu 
vahelist lepingulist vaidlust. 

11. MUUD SÄTTED 

 Kindlustusandjal on õigus põhjust nimetamata keelduda 
kindlustuslepingu sõlmimisest. 
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LISA 1 ÕNNETUSJUHTUMIKINDLUSTUSE PÜSIVA PUUDE PROTSENDI MÄÄRAMISE TABEL 
 

 
Protsent püsiva puude 

hüvitislimiidist 

Käe puue primaarne sekundaarne 

4. või 5. sõrme täielik kaotus 7 3 

3. sõrme täielik kaotus 10 8 

2. sõrme täielik kaotus 15 10 

2. sõrme kaotus 2 lüli võrra 10 8 

2., 3., 4., 5. sõrme kaotus küüslüli võrra  5 3 

pöidla täielik kaotus 20 15 

pöidla anküloos põhiliigesest 15 10 

pöidla küüslüli täielik kaotus või DIP liigesest anküloos 10 5 

kõigi sõrmede või labakäe kaotus 60 50 

randmeliigese anküloos soodsas asendis  20 15 

randmeliigese anküloos ebasoodsas asendis  30 25 

käe amputatsioon küünarvarre osast 60 60 

käe amputatsioon õlavarre osast või küünarliigesest 70 70 

käe amputatsioon õlaliigesest 80 80 

õlaliigese anküloos soodsas asendis  30 20 

õlaliigese anküloos ebasoodsas asendis  40 30 

küünarliigese anküloos soodsas asendis 40 35 

küünarliigese anküloos ebasoodsas asendis 25 20 

mitteparanev õlavarre murd või ebaliiges, mis halvab õlavarrest funktsiooni  50 40 

mitteparanev küünarvarre luude murd või ebaliiges, mis halvab küünarvarrest funktsiooni 40 30 

õlavarre närvipõimiku vigastus, mis halvab täieliku käe funktsiooni 65 55 

õlavarre närvipõimiku vigastus, mis halvab osaliselt käe funktsiooni 20 15 

n. radialise läbilõige, küünarvarre tagumise külgmise rühma lihaste halvatuse  40 35 

n. medianuse läbilõige küünarvarre eesmise rühma lihaste halvatusega 45 35 

n. ulnarise läbilõige 7 3 

* Perifeerse närvide vigastus objektiviseeritakse ENMG uuringuga 

Jala puue 

jala amputatsioon puusaliigesest 70  

jala amputatsioon reie osast 60  

jala amputatsioon põlveliigesest 50  

jala amputatsioon säärest (ka hüppeliigese tasapinnast) 45  

labajala amputatsioon tarsaalluude tasapinnast 35  

labajala amputatsioon metatarsaalluude tasapinnast 30  

kõikide varvaste amputatsioon põhiliigesest alates 25  

suure varba amputatsioon põhiliigesest alates 10  

ühe varba (mitte suure varba) amputatsioon põhiliigesest alates 3  

puusaliigese anküloos 40  

põlveliigese anküloos 30  

hüppeliigese anküloos 25  

hüppeliigese liikuvus kuni 15 kraadi 10  

madaldunud kand pärast kandluu murdu 10  

reieluu defektiga mitteparanev murd või ebaliiges, mis ei võimalda jalale keharaskust kanda 60  

kederluu murru järgne seisund, mille tõttu põlvest jala painutus võimalik alla 15 kraadi 20  

jala lühenemine trauma tõttu kuni 3 cm 10  

jala lühenemine trauma tõttu enam kui 3 cm 20  

jala lühenemine trauma tõttu enam kui 5 cm 30  

alajäseme täielik halvatus närvi vigastuse tõttu 60  

n. femoralise läbilõige reie eesmise rühma lihaste halvatusega 20  

n. ischiadicuse läbilõige reie tagumise rühma lihaste halvatusega 30  

n. tibialise läbilõige sääre tagumise rühma lihaste halvatusega 20  

n. peroneuse läbilõige sääre eesmise lihasrühma halvatusega 15  

* Perifeerse närvide vigastus objektiviseeritakse ENMG uuringuga  
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Seedetrakti puue 

alalõualuu kaotus 100  

keele amputatsioon kuni 1/2 ulatuses 15  

keele amputatsioon üle 1/2 ulatuses 30  

söögitoru ahenemus (läbitav vaid vedelale toidule) 40  

söögitoru läbimatus (gastrostoom toitmiseks) 60  

soolte vigastus, mis tingib püsiva stoomi 70  

trauma tulemusel saadud lühikese soole sündroom 85  

maksa vigastusest tingitud maksakoe kaotus vähemalt 1/2 osas 15  

põrna kaotus 8  

kõhunäärme traumast näärme puudulikkus (1. tüübi diabeet) 75  

Hingamiselundite puue 

ühe kopsu kaotus, mis põhjustab hingamispuudulikkuse 35  

kopsu osaline kaotus, mis põhjustab hingamispuudulikkuse 20  

kõri või trahhea ahenemine, mis nõuab aastas korduvaid uuringuid ja manipulatsioone 20  

Eritus ja suguorganite puue 

ühe neeru eemaldamine 10  

neerude puudulikkus, mis nõuab neerude asendusravi 75  

kuseteede läbimatus, mis nõuab püsivat stoomi 70  

kuseteede ahenemine, mis nõuab sagedasi eriarsti visiite ja protseduure 25  

traumast tingitud kusepidamatus, mis tingib hügieenivahendite pidevat kasutamist 45  

põie mahu vähenemine enam kui 2/3 10  

suguti ja munandite kaotus 50  

emaka kaotus alla 40 a. vanusel  50  

kõikide munajuhade  ja munasarjade kaotus 30  

mõlema munandi või osaliselt suguti kaotus 30  

Lülisamba kaelaosa puue 

kaelalülide liikumatus trauma või luumurru stabiliseerimise tulemusel 25  

Närvisüsteemi puue 

apalliline seisund  100  

pea- või seljaaju vigastusest tingitud:   

monoparees kuni 65 55 

hemi-, paraparees kuni 100  

tetraparees 100  

kraniaalnärvi halvatus 10  

* Hinnang halvatuse ulatusele ja sügavusele antakse närviarstide poolt tunnustatud SSS skaala  ja ENMG uuringu alusel 

Nägemise puue 

ühe silma akommodatsiooni halvatus 15  

kahelinägemine 10  

hemianopsia vähemalt 50% 10  

ühe silma nägemise täielik kaotus, mida ei ole võimalik taastada 50  

Kuulmise puue 

ühe kõrva täielik kurtus 30  

mõlemast kõrvast täielik kurtus 50  

väliskõrva kaotus 10  

 
Näokolju vigastus, mis jätab püsiva välise defekti 15  
 

 


