
 

 

 

 
 

Selles dokumendis on toodud kokkuvõte mitut riski katva reisikindlustusega seotud põhiteabest ning see ei asenda 
kindlustustingimusi. Täielik lepingueelne ja lepinguline teave esitatakse kindlustustingimustes ja -poliisil. 

Mis liiki kindlustusega on tegemist? 

Mitut riski kattev reisikindlustus on ühe reisi reisikindlustus, mis pakub kaitset reisimisel esinevate riskide eest, nt reisi 
ajal ilmnenud haigus või toimunud õnnetusjuhtum, reisi ärajäämine ja katkestamine, pagasi kadumine või 
kahjustumine. 

 Mida kindlustatakse? 

Ravikulud, mis on tingitud reisi ajal ilmnenud 
haigusest või reisi ajal toimunud õnnetusjuhtumist 

Ravikulud, mis on tingitud reisi ajal ilmnenud 
haigusest või reisi ajal toimunud õnnetusjuhtumist 
Kindlustussumma: ülempiir puudub 

 Akuutne hambavalu reisi ajal 

Kindlustussumma: kuni 200 eurot 

 Eestisse toimetamine reisi ajal ilmnenud haiguse või 
reisi ajal toimunud õnnetusjuhtumi tõttu 

Kindlustussumma: ülempiir puudub 

 Haiglaravil kindlustatu lähisugulase sõidukulud 
Kindlustussumma: sõidu- ja majutuskulud ühe isiku 
eest kuni viie päeva jooksul 

Kindlustatuga koos reisiva lapse koduriiki 
toimetamise kulud 
Kindlustussumma: kuni 10 000 eurot 

 Surnukeha või säilmete koduriiki toimetamine 

Kindlustussumma: kuni 30 000 eurot 

 Õnnetusjuhtumi tagajärjel saabunud surm 
Kindlustussumma: 40 000 eurot (alla 15-aastane 
laps: 5000 eurot) 

 Õnnetusjuhtumi tagajärjel saadud vigastustest 
tingitud püsiv invaliidsus 
Kindlustussumma: 40 000 eurot 

Reisi ärajäämine ja katkestamine 

 Reisi ärajäämine 
Kindlustussumma: kuni 5000 eurot 

 Reisi katkestamine 
Kindlustussumma: kuni 5000 eurot 

Väljumiselt maha jäämine ja reisi hilinemine 

 Väljumiselt mahajäämine 
Kindlustussumma: kuni 2000 eurot 

 Hüvitis reisi hilinemise korral 
Kindlustussumma: üle kuuetunnise hilinemise 
korral, 25 €/h kuni 500 euro ulatuses 

 Reisist loobumine 
Kindlustussumma: üle 48-tunnise hilinemise korral, 
kuni 5000 eurot 

  Mida ei kindlustata? 

 Ravikulud seoses haigusega, mille sümptomid 
avaldusid enne reisi algust või mida oli uuritud 
enne reisi algust, seda isegi juhul, kui haigus 
diagnoositakse reisi ajal. 

 Ravikulud juhul, kui kindlustatu on enne reisi 
keeldunud haiguse või vigastuse ravist või on ravi 
katkestanud. 

 Ravikulud, mis tulenevad kindlustuspoliisil 
nimetatud spordi- või muust tegevusest või 
litsentseeritud võistlusspordist. 

 Ravikulud, mis on seotud raseduse või sünnitusega 
pärast 28. rasedusnädat või rasedusega seotud 
läbivaatustega. 

 Reisi ärajäämisest tingitud kulud, kui kindlustatu ei 
soovi reisida või kui ärajäämise põhjus (sh 
rasedus) ilmnes enne kindlustusperioodi või enne 
reisi broneerimist. 

 Reisi ärajäämisest tingitud kulud, kui kindlustatu ei 
saa nõutavaid vaktsineerimisi, viisasid või passi. 

 Prillide või muude isiklike abivahendite, tööriistade, 
renditud või laenutatud vara või esemete 
kahjustumine või kulud, mis tulenevad nende väär- 
või volituseta kasutusest. 

 Esemete tavapärasest kasutamisest, kaotamisest 
või mahaunustamisest tingitud kahju või 
ametiisikute tegevusest põhjustatud kahju. 

  
 Kas kindlustuskaitsel on piiranguid? 

! Seda pakutakse üksnes alla 70-aastastele 
isikutele. 

! Seda pakutakse üksnes Eestis alaliselt elavatele 
isikutele, kellel on Eesti isikukood. 

! Kehtib Eesti-sisestel reisidel üksnes juhul, kui 
kindlustatu viibib vähemalt kaks ööd majutuskohas, 
mis asub väljaspool tema kodulinna ning mille ta on 
eelnevalt broneerinud ja mille eest ta on tasunud. 

! Hüvitatava eseme väärtusest võidakse maha 
arvata iga-aastane väärtuse vähenemine. Alati 
eelistatakse kahjustatud eseme parandamist, kui 
see on mõistlik. 
 

Reisikindlustus                       
Kindlustustoote teabedokument 
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 Pagasi kahjustumine reisi ajal 
Kindlustussumma: kuni 1000 eurot, omavastutus 
50 eurot 

 Vajalikud esemed pagasi hilinemise korral 
Kindlustussumma: üle kuuetunnise hilinemise 
korral, 350 eurot 

Õigusabi ja isikliku vastutuse kindlustuskaitse 

 Õigusabi 
Kindlustussumma: kuni 10 000 eurot 

 Isiklik vastutus 
Kindlustussumma: kuni 100 000 eurot 

     
 Kus ma olen kindlustatud? 

 Kindlustus kehtib kogu maailmas, välja arvatud reisimisel järgmistes riikides, nendesse riikidesse või nende riikide 
kaudu: Kuuba, Iraan, Süüria, Sudaan, Põhja-Korea või Krimmi piirkond. 

  

 Millised on minu kohustused? 

— Lugege läbi kindlustustingimused ja kindlustustoote teabedokument. Hoidke teile e-posti teel saadetud 
kindlustuspoliisi turvalises kohas. 

— Järgige hoolikalt pagasi ohutuseeskirju ning püüdke alati vältida kahjusid ja vähendada nende ulatust. 

— Kahjunõude esitamisel edastage AIG-le kõik asjaomased dokumendid ja originaalkviitungid. Lendude hilinemise 
korral on nõutav lennuettevõtja aruanne. Pagasi kahjunõuete korral on nõutav lennuettevõtjale, reisikorraldajale või 
hotellile esitatud reklamatsioon ja/või politseile rikkumise kohta tehtud avaldus. 

  
 Millal ja kuidas ma maksan? 

Kindlustusmakse tasutakse koos reisipileti hinnaga samadel tingimustel ja samaks tähtajaks. Krediitkaardiga maksmisel 
on makse saaja AIG Europe S.A. Soome filiaal. 

  
 Millal kindlustuskaitse algab ja lõpeb? 

Kindlustuskaitse kehtib kindlustuspoliisil märgitud ajavahemikul. Reisi ärajäämise kindlustuskaitse algab hetkest, mil reis 
on broneeritud ja kindlustusmakse tasutud. Reisi ärajäämise kindlustuskaitse lõpeb hetkel, mil kindlustatu reis on alanud 
kindlustatu kodust, töökohast, õppimiskohast või muust lähtekohast. Kõikide teiste kindlustuskaitse liikide puhul algab 
kindlustuskaitse hetkest, mil kindlustatu lahkub oma kodust, töökohast, õppimiskohast või muust lähtekohast, ning lõpeb 
hetkel, mil kindlustatu naaseb koju, töökohta, õppimiskohta või muusse lähtekohta. 

  
 Kuidas ma lepingu tühistan? 

Lepingut ei saa lõpetada, kui kindlustusperiood on lühem kui 30 päeva. Kui kindlustusperiood on pikem kui 30 päeva, 
saab lepingu tühistada kirjalikult enne reisi algust. Sellisel juhul tagastab AIG kindlustatule kindlustusmakse. 

Kirjalik tühistamisteade tuleb saata: 

AIG Europe S.A. Soome filiaal 

Nimekast 7024 

14002 Tallinn, Eesti 

E-posti aadress: 

aig@transcom-estonia.ee  
 


