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Haiglapäevaraha lisakindlustuse tingimused kehtivad koos ERGO
Life Insurance SE Eesti filiaali elukindlustuslepingute üldtingimustega.
Erinevuste korral elukindlustuslepingute üldtingimuste ja lisakindlustuse tingimuste vahel kehtivad lisakindlustuse tingimused.

1. Kindlustuskaitse. Ooteaeg
1.1. Haiglapäevaraha lisakindlustus täiendab põhikindlustust
sellega, et kindlustatud isiku haiglaravi korral makstakse kindlustushüvitist.
1.2. Ooteaeg on kindlustusperioodi algusest arvestatav ajavahemik,
mille jooksul aset leidnud kindlustusjuhtumi puhul kindlustushüvitist ei maksta, v.a siis, kui kindlustusjuhtum on tingitud kindlustatud isikuga toimunud õnnetusjuhtumist. Ooteajaks on 60
päeva alates kindlustusperioodi algusest.

2. Kindlustusjuhtum
2.1. Kindlustusjuhtum on kindlustatud isiku haiglaravi, mille põhjuseks on kindlustatud isiku haigestumine või temaga toimunud
õnnetusjuhtum.
2.2. Haiglaravi on kindlustatud isiku viibimine haiglas pidevalt
vähemalt 24 tundi meditsiiniliselt põhjendatud ravil, mida
nõuab haigestumine või õnnetusjuhtumi tõttu tekkinud kehavigastus.
2.3. Haigestumine on kehaline või vaimne seisund, mille puhul on
vajalik meditsiiniliselt põhjendatud haiglaravi.
2.4. Õnnetusjuhtum on vastu kindlustatud isiku vaba tahet toimunud
ootamatu ja ettenägematu sündmus, mille tagajärjel väline ja/või
vägivaldne jõud tekitab kindlustatud isikule tervisekahjustuse.
2.5. Haigla on käesolevate tingimuste mõistes raviasutus, mis
osutab vastava tegevuslitsentsi alusel 24 tundi ööpäevas
aktiivset raviteenust ja kus on vähemalt 50 voodikohta.

3. Kindlustushüvitis
3.1. Kindlustushüvitiseks on haiglapäevaraha. Haiglapäevaraha
on rahasumma, mida kindlustusandja maksab haiglaravi ühe
päeva (edaspidi ravipäev) eest. Haiglapäevaraha summa
märgitakse kindlustuspoliisile.
3.2. Kindlustushüvitise suurus leitakse haiglapäevaraha korrutamisel ravipäevade arvuga, millest on maha arvestatud omavastutusperiood. Hüvitatakse maksimaalselt 182 ravipäeva aastas,
olenemata kindlustusjuhtumite arvust.
3.3. Omavastutusperiood on esimesest ravipäevast arvestatav
ajavahemik, mille eest hüvitist ei maksta. Omavastutusperiood
on üks päev, kui kindlustuspoliisil pole sätestatud teisiti.

4. Kindlustuskaitset välistavad asjaolud
Kindlustuskaitset välistavad asjaolud on loetletud elukindlustuslepingute üldtingimustes. Elukindlustuslepingute üldtingimustes sätestatud
asjaolud välistavad kindlustuskaitse ka õnnetusjuhtumist või haigestumisest tingitud haiglaravi korral. Lisaks nendele ei laiene kindlustuskaitse kindlustusjuhtumitele, mis on põhjustatud alljärgnevatest
asjaoludest.
4.1. Eelnev tervislik seisund.
Tervislik seisund ja/või sellega seotud asjaolu, mis oli olemas
või mida oli ette näha enne lepingu sõlmimist ja mille tõttu kindlustatud isikut nõustati või raviti või millest kindlustatud isik oli
enne lepingu sõlmimist teadlik või oleks pidanud olema teadlik.
4.2. Hambaravi.
Haiglaravi, mille põhjuseks on hambahaigused, välja arvatud
näopiirkonna traumad.
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4.3. Rasedus.
Haiglaravi, mille põhjuseks on rasedus, sünnitus, abort, nurisünnitus, viljatus või muu sünnitusabitegevus.
4.4. Profülaktika.
Haiglaravi, mille põhjuseks on perioodilised profülaktilised või
muud meditsiinilised uuringud, mis ei ole seotud kehavigastuse
või haiguse plaanilise või erakorralise haiglaraviga, samuti ravi
sanatooriumis ja/või puhkekodus.
4.5. Epilepsia, parkinsonism, Alzheimeri tõbi, vaimuhaigused.
Haiglaravi, mille põhjuseks on epilepsiahood, parkinsonism,
Alzheimeri tõbi, närvihaigused, psühhiaatrilised või vaimuhaigused või haigushood või ravi vaimuhaiglas või hooldekodus
või laste hoolduskeskuses.
4.6. Iluravi või plastiline kirurgia.
Haiglaravi, mille põhjuseks on iluravi või plastiline kirurgia.
4.7. AIDS.
Haiglaravi, mis otseselt või kaudselt tuleneb või mis on seotud
infektsiooniga, millega kaasneb HIV-seropositiivsus või AIDS
või muu neile sarnanev või nendega seotud seisund või sündroom; või tervisliku seisundi või haigusega, mille otseseks või
kaudseks põhjuseks on ülalnimetatud infektsioon, seisund või
sündroom.
4.8. Alkohol, joobes juhtimine.
Haiglaravi, mille põhjuseks on alkoholisõltuvussündroomile
ja/või sellele järgnev seisund, samuti sellise tervisliku seisundi
ravi, mis on põhjuslikus või otseses seoses alkoholisõltuvussündroomiga. Sõiduki joobes juhtimise tõttu tekkinud õnnetusjuhtumitele järgnenud haiglaravi.
4.9. Uimastisõltuvus ja uimastite või ravimite kuritarvitamine.
Haiglaravi, mille põhjuseks on uimastisõltuvus või uimastite või
ravimite kuritarvitamine või mis järgneb uimastisõltuvusele või
uimastite või ravimite kuritarvitamisele, k.a tervisliku seisundi
ravi, mis on põhjuslikus või otseses seoses uimastisõltuvusega
või uimastite kuritarvitamisega.
4.10. Enese suhtes agressiivne käitumine, sugulisel teel levivad
haigused, epideemiad.
Haiglaravi, mille põhjuseks on enese suhtes agressiivne käitumine, sh mürgitus, ja sugulisel teel levivad haigused, samuti
ametlikult väljakuulutatud epideemiad.
4.11. Füüsilised puuded.
Haiglaravi, mille põhjuseks on kaasasündinud puue, väärareng
või sünnitrauma.
4.12. Õhusõidukitega tekkinud õnnetused.
Haiglaravi, mille põhjuseks on õnnetusjuhtumid, mis on
toimunud, kui kindlustatud isik on lennanud mootorita õhusõidukiga; samuti ametilendude ajal juhtunud õnnetused, kui kindlustatud isik tegutses õhusõiduki piloodina või meeskonna mis
tahes muu liikmena.
4.13. Relvajõudude operatsioonid.
Teenistus relvastatud organisatsioonides või osalemine kurjategijate, terroristide jms vastu suunatud operatsioonides, mida
kavandavad või mida juhivad tsiviil- või kaitseväestruktuurid.
4.14. Tuumarisk, loodusõnnetused.
Radioaktiivne (tuumareaktsioonid, radiatsioon) või keemiline
saastumine, laviin, maavärin, vulkaanipurse või muud loodusõnnetused.
4.15. Riskantsete ettevõtmiste tagajärjel toimunud õnnetused.
Haiglaravi, mille põhjuseks on kindlustatud isiku osalemine
riskantsetes ettevõtmistes: teejuhtide või köite kasutamist
eeldav mägi- või kaljuronimine, deltaplaaniga sõitmine, langevarjuhüpped, spordivõistlused ja treeningud, võidusõit, kiiruskatsed, koopamatkad, mäesuusatamine, hingamisaparaadi
kasutamist eeldav allveetegevus.
4.16. Tööõnnetused.
Haiglaravi, mille põhjuseks on tööõnnetused kindlustatud isikutega, kes töötavad tapamajas, valukojas, laevaehituses, kivimurrus, naftapuurimisplatvormidel, allmaatöödel või dokkides
või tellingutel teisest korrusest kõrgemal, tegelevad kõrgahjudega, kasutavad plahvatusohtlikke aineid.
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5. Kindlustusandja vabanemine lepingu täitmise
kohustusest
Kindlustusandja vabaneb osaliselt või täielikult kindlustuslepingu täitmise kohustusest, kui
5.1. kindlustusvõtja, kindlustatud isik või soodustatud isik on teadlikult esitanud ebaõigeid või puudulikke andmeid kindlustuslepingu sõlmimisel või kahju käsitlemisel;
5.2. kindlustusjuhtum on toimunud kindlustusvõtja või kindlustatud
isiku raske ettevaatamatuse või tahtluse tõttu. Raske ettevaatamatuse all mõistetakse olukorda, mil isik nägi ette või pidi ette
nägema oma tegevuse või tegevusetuse tagajärgi, kuid lootis
kergemeelselt, et tagajärjed jäävad tulemata tema enda käitumise või mõne muu asjaolu tõttu;
5.3. kindlustusjuhtum on tekkinud seoses kindlustatud isiku poolt
kuriteo sooritamisega või selle sooritamise katsega.

6. Kindlustusriski mõjutavad olulised asjaolud
6.1. Kindlustusvõtja ja/või kindlustatud isik on kohustatud kindlustusandjale viivitamatult teatama kindlustusriski võimalikkuse
suurenemisest, näiteks kui kindlustatud isiku amet või tegevusala muutub, kindlustatud isik hakkab tegelema riskiohtliku
hobi ja/või harrastusega või kui kindlustatud isik astub kaitseväe
tegevteenistusse vms.
6.2. Kui kindlustatud isik asub teenima kaitseväe, politsei või
muude sarnaste jõudude koosseisus, katkeb antud lisakindlustusest tulenev kindlustuskaitse. Kindlustuskaitse jätkub hetkest,
mil kindlustusvõtja teatab kindlustusandjale kindlustatud isiku
eelkirjeldatud teenistuse lõppemisest. Kindlustusvõtja ei ole
kohustatud maksma lisakindlustuse kindlustusmakseid aja
eest, mil kindlustuskaitse oli katkenud.

7. Kindlustusmakse. Kindlustusmakse suuruse muutmine
7.1. Kindlustusmakse suurus märgitakse kindlustuspoliisile.
7.2. Kindlustusandjal on õigus muuta antud lisakindlustuse tingimusi
ja kindlustusmaksete määramise põhimõtteid alates järgmisest
kindlustusaastast, teatades sellest kindlustusvõtjale kirjalikult
vähemalt kolm kuud enne muudatuste tegemist.

8. Kindlustushüvitise taotlemine
8.1. Kindlustushüvitist on õigus taotleda kindlustatud isikul ja see
makstakse kindlustatud isikule.
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8.2. Lisaks elukindlustuslepingute üldtingimustes nimetatud dokumentidele tuleb kindlustushüvitise taotlemiseks esitada
8.2.1. töövõimetusleht või -lehed;
8.2.2. arstitõend (ravikaart) töövõimetuse põhjuste kohta;
8.2.3. väljavõte haigusloost.
8.3. Pärast hüvitistaotluse saamist kohustub kindlustusandja 10
päeva jooksul teatama, missuguseid täiendavaid dokumente ta
kindlustushüvitise väljamaksmiseks vajab.
8.4. Kindlustushüvitise väljamaksmise otsustamiseks on kindlustusandjal õigus nõuda kindlustusvõtjalt kindlustusandja kulul
täiendavaid arstlikke uuringuid kindlustusandja poolt määratavate arstide juures. Samuti võib kindlustusandja teha omal kulul
täiendavaid järelepärimisi.

9. Kindlustushüvitise maksmise kord
Pärast kindlustusandjale esitatud ja tema poolt täiendavalt hangitud
dokumentide kontrollimist teeb kindlustusandja hüvitise väljamaksmise otsuse. Kindlustushüvitis makstakse välja 10 tööpäeva jooksul
pärast kõigi vajalike dokumentide esitamist ja väljamaksmise aluse
kindlakstegemist.

10. Kindlustuslepingu lõppemine. Kindlustuslepingu
ülesütlemine. Kindlustuslepingust taganemine
10.1. Kindlustusvõtjal on õigus lisakindlustus põhikindlustusest sõltumatult üles öelda. Lisakindlustusel puudub tagastusväärtus,
samuti ei saa nõuda kindlustusmaksete tagastamist.
10.2. Lisakindlustuse kindlustussumma vähendamine on võimalik
ainult iga valitud kindlustusmakse perioodi lõpus.
10.3. Kindlustusleping lõpeb kindlustusperioodi lõppemisel või
lepingu ülesütlemisel.

11. Seos põhikindlustusega
11.1. Lisakindlustus ja põhikindlustus on üks tervik. Kui lõpeb põhikindlustuse lepingust tulenev kindlustuskaitse, siis lõpeb ka
lisakindlustus. Kui põhikindlustuseks oli pensionikindlustus, siis
lõpeb lisakindlustus pensioni väljamaksmise algusega.
11.2. Lisakindlustust ei ole võimalik muuta maksevabaks.
11.3. Kui mingil põhjusel lõppenud või kindlustusmaksevabaks
muudetud põhikindlustus jätkub, siis ei saa taasjõustunud lisakindlustuse alusel esitada nõudeid põhjustel, mis tekkisid ajal,
mil selle lisakindlustuse kindlustuskaitse ei olnud jõus.
11.4. Lisakindlustusele ei arvestata eraldi kasumiosa.
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