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Kindlustusjuhtum 

Kindlustusjuhtumiks on sündmus 
 

�  mis on loomult  
�  kindlustatud isiku vaba tahte vastane 

�  ootamatu ja ettenägematu 
 

�  mille tagajärjel 
�  väline ja/või vägivaldne jõud tekitab kindlustatud isikule tervisekahjustuse või põhjustab tema surma 

 
�  mis on toimunud 
�  kindlustusperioodi jooksul 
�  kindlustuslepingu kehtivuse ajal 

�  kokkulepitud tingimustel 
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Hüvitised 

Invaliidsushüvitis 
�  kindlustusjuhtumi tagajärjel tekib püsiv vaimne või füüsiline tervisekahjustus ehk puue (invaliidsus). 

�  puue on püsiv, kui kehaosa või meeleorgani funktsioon ei ole 1 aasta jooksul alates kindlustusjuhtumist 
taastunud, et tagada kehaosa või meeleorgani funktsioneerimist. 

�  invaliidsus määratakse reeglina 1 aasta peale kindlustusjuhtumit; kui vigastus on lõplik saab määrata 
varem (nt. amputatsioon). 

�  hüvitise suurus määratakse invaliidsushüvitiste tabeli alusel. 

Surmajuhtumihüvitis 
�  kui kindlustatud isik sureb kindlustusjuhtumist tingituna 3 aasta jooksul kindlustusjuhtumi päevast 

arvates. 

Valuraha 
�  kindlustusjuhtumi tagajärjel tekib ajutine tervisekahjustus. 

�  ravi kestab vähemalt 7 päeva ja on raviasutuse poolt tõendatud (erandiks on luumurrud). 
�  hüvitise suurus määratakse valuraha tabeli järgi. 
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Hüvitamine 

 
Valuraha ja invaliidsushüvitis määratakse õnnetusjuhtumikindlustuse valuraha ja invaliidsushüvitiste tabeli 
aluse. 
Tabel on kättesaadav aadressil www.ergo.ee 

 
�  Hulgivigastuste korral (õigus valurahale või invaliidsushüvitisele enam kui ühes tabelis toodud 

punkti alusel) 
�  hüvitised liidetakse. 

�  koondhüvitis ei ületa valuraha hüvitise või invaliidsushüvitise ülempiiri. 

�  Näide 
Kindlustatud isikul on valuraha hüvitis 5000 EUR. 

Õnnetusjuhtumi tagajärjel murrab kindlustatud isik rangluu ja sääreluu.  
Vastavalt valuraha tabelile hüvitatakse 5% valuraha hüvitisest rangluu ja 10% valuraha  

hüvitisest sääreluu murru eest.  St. 250 EUR+ 500 EUR = 750 EUR 
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Poliis 
  

726846 
  

726847 726850/726851 
Kindlustatu Võistlusluba Litsents Rahvusvaheline litsents 

Kindlustuse kehtivus Võistlus/treening Võistlus/treening 24h 
Võistlus/ 
treening 24h 

Kehtivuspiirkond Eesti Kogu maailm Kogu maailm Kogu maailm 
Kogu 

maailm 
Invaliidsus 6500 € 35 000 € 35 000 € 70 000 € 70 000 € 
Surm 3500 € 6500 € 6500 € 35 000 € 35 000 € 

Valuraha - - 5000 € - - 

Ravikulu välismaal - - - 20 000 € 20 000 € 
Makse 10 € 30 € 100 € 350 € * 1700 € * 
Kui ise poliis teha - - alates 200 € - - 
*Reisikindlustus kehtib Euroopas, Türgis, Iisraelis, Egiptuses, Tuneesias, Marokos, Kanaari saartel. 
 

 
MTÜ Eesti Mootorrattaspordi Föderatsiooni 
kindlustuspaketid 
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Euroopa ravikindlustuskaart ja reisikindlustus 

Kaart annab õiguse arstiabile Euroopa Liidus ja 
Euroopa Majanduspiirkonnas. 
�  Arstiabi saab võrdsetel tingimustel selles 

riigis elavate kindlustatud inimestega. 
�  Arstiabi ei ole tasuta – tasuda tuleb patsiendi 

omavastutustasud (visiiditasu, 
voodipäevatasu jne) asukohamaa tariifide 
järgi. 

�  Patsiendi omavastutustasusid patsiendile ei 
korvata. 

�  Ei korvata riikidevahelisi transpordikulusid. 

�  Ei korvata eraarstiabi eraraviasutuses. 
�  Täpse info erinevate riikide arstiabi kohta 

saab aadressil www.haigekassa.ee/
kindlustatule 

Euroopa ravikindlustuskaart Reisikindlustus 
Reisikindlustus hüvitab kulud, mida Euroopa 
ravikindlustuskaart ei kata: 
�  patsiendi omavastutustasud (nt visiiditasu), 

ravimikulud, arstiabi eraraviasutuses. 
�  kindlustatud isiku Eestisse transportimise 

kulu, kindlustatud isiku raviasutusse 
transportimise kulud. 

�  kindlustatut saatva ühe isiku reisi- ja 
majutuskulud. 

     Kahjujuhtumi korral tuleks helistada ERGO 
Reisiabisse, kes suunavad kõne ERGO 
kahjuabikeskusesse EuroAlarm. 

      Tel +372 633 3746 
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Kui juhtub õnnetus... 

 
�  Õnnetusjuhtumi korral 
�  kindlasti pöörduda arsti poole, küsida arstitõend ja kõik võimalikud dokumendid (uuringud, analüüsid, 

nende kirjeldus, töövõimetusleht jmt) ja pöörduda ERGO Insurance SE-sse. 

�  küsimuste korral helistada ERGO isikukahjude osakonda +372 682 4262 või aadressil 
isikukahjud@ergo.ee. 

�  Reisil olles  
�  kahjujuhtumi korral tuleks helistada ERGO Reisiabisse, kes suunavad kõne ERGO 

kahjuabikeskusesse EuroAlarm, tel +372 633 3746. 

�  Kui tasute arveid, siis kõik kviitungid tuleb alles hoida ja ERGO-sse esitada. 
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Aitäh! 


