
 

REISITÕRKEKINDLUSTUSE TEABELEHT 
 

AIG* pakub Travel Guard®-i reisikindlustusi, 
mis on saadaval kõigile alla 70-aastastele 
püsivalt Eestis elavatele isikutele, kes on 
Eesti Haigekassas kindlustatud. 
 
Ükski neist kindlustustest ei kata reisi, mis toimub 
või lõpeb järgmistes riikides või läbib neid riike: 
Kuuba, Iraan, Süüria, Sudaan, Põhja-Korea või 
Krimmi piirkond. 
 
Palun pange tähele, et tegemist on kindlustuse 
teabelehega. Palun lugege hoolikalt läbi ka 
kindlustustingimused, et saaksite täielikult aru, 
mida teie kindlustus katab. 
 
AIG kindlustuslepingu valimisega kinnitate, et 
olete kindlustustingimused läbi lugenud ning 
nõustute nendega ja AIG 
privaatsuspõhimõtetega, mida võib lugeda 
aadressilt www.aig.fi/en/privacy. 
 
Võite valida kahest variandist kindlustuse, mis 
vastab kõige paremini teie vajadustele. Pange 
tähele, et poliisid pakuvad mitmeid hüvitisi ja 
mõnega neist kaasneb omavastutus. 
 
Reisitõrkekindlustus pakub kaitset reisi 
ärajäämise või katkemise korral. Reisi ärajätmise 
või katkestamise vajalikkust hinnatakse 
meditsiinilistel alustel: 
 

 ärajäänud reisi maksumus hüvitatakse 
juhul, kui kindlustatu või tema 
lähisugulane haigestub, satub 
õnnetusse või sureb ja kindlustatu ei saa 
reisida; 

 reisi ärajäämise kindlustus katab 
ettemakstud sõidu-, majutus- ja 
ekskursioonikulud nende tegelikus 
väärtuses või kuni 5000 euroni; 

 ka reisi katkemine on kaetud 
maksimaalselt 5000 euro ulatuses; 

 reisi katkemine hüvitatakse juhul, kui 
kindlustatu või tema lähisugulane 
kodumaal haigestub, satub õnnetusse 
või sureb ja kindlustatu peab enne 
planeeritud aega koju tagasi pöörduma. 

Palun vaadake oma kindlustusleping ja 
kindlustustingimused hoolikalt üle, et oleksite 
teadlik sellest, mida kindlustus katab ning kas 
kindlustuskaitse vastab teie vajadustele. Palun 
kontrollige poliisist üle, milliseid hüvitisi ja kui 
suurt omavastutust see hõlmab. 
 
Selle Travel Guard®-i kindlustuse kindlustusandja 
on AIG Europe Limited Soome filiaal, 

Kasarmikatu 44, FIN-00130 Helsingi, Soome  
(ärikood 2488582-7). AIG Europe Limited on 
Ühendkuningriigis registreeritud rahvusvaheline 
kindlustusselts, kellel on õigus müüa 
kindlustuslepinguid Euroopa Liidus. AIG Europe 
Limited aadress on: The AIG Building, 58 
Fenchurch Street, London EC3M 4AB ja  ärikood 
1486260. 
 
Reisi ärajäämise hüvitamise piirangud: 

 Kindlustus ei kata reisi ärajäämisest 
tingitud kulusid, kui kindlustatud isik 
tühistas reisi omal soovil või kui 
ärajäämise põhjus (sh rasedus) ilmnes 
enne kindlustusperioodi algust või reisi 
broneerimist. 

 Reisi ärajäämise kulud juhul, kui 
kindlustatud isik jättis 
tegemata/taotlemata vajalikud 
vaktsineerimised, viisad või passi. 
 

PALUN PANGE TÄHELE, ET KINDLUSTATU EI 
SAA TAOTLEDA HÜVITIST HAIGUSE EEST, 
MILLEST KINDLUSTATU OLI ENNE 
KINDLUSTUSLEPINGU SÕLMIMIST TEADLIK. 

 
Küsimuste korral palume ühendust võtta AIG 
klienditeenindusega telefonil +372 686 7800 
või e-posti teel aig@transcom-estonia.ee. 
 
Kindlustusperiood  
Kindlustusleping kehtib kindlustuspoliisil märgitud 
ajavahemiku jooksul. 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. Käesolev reisikindlustus on 
ühekordne ja kaotab kehtivuse siis, kui 
kindlustatu jõuab reisilt tagasi Eestisse. 
 
Hüvitamise kord   
Ärajäämisega korral on soovitatav küsida 
lennufirmalt dokument, millest selguvad reisi 
ärajäämisega seotud kulud, mis kindlustatul tuleb 
tasuda. See dokument tuleks lisada kahjuteatele. 
 
Kahjuteate saab esitada AIG veebilehel 
www.aig.fi/en/claim-notification-online või 
printides kahjuteateblanketi veebilehelt 
www.aig.fi/en/claims välja ja saates selle koos 
kõigi vajalike lisadega posti teel AIG-le: 
 
AIG Europe Limited  
Nimekast 7024 
14002 Tallinn 



 

  
Kindlustuslepingu lõpetamine 
Kindlustusleping loetakse sõlmituks, kui lepingu 
eest on täielikult tasutud ja lepingu kohta on 
väljastatud poliis. 
 
Kindlustusvõtjal ei ole õigust kindlustuslepingust 
taganeda, kui lepinguperiood on lühem kui üks 
kuu. Kui lepinguperiood on pikem kui üks kuu, 
siis on kindlustusvõtjal õigus taganeda lepingust 
14 päeva jooksul selle sõlmimisest. Lepingust 
taganemise korral tagastab kindlustusandja 
kindlustusmakse ulatuses, mis vastab perioodile, 
mil kindlustuskaitse ei kehti.  
 
Kindlustuslepingut ei saa üles öelda, kui 
kindlustusperiood on lühem kui 30 päeva. Kui 
kindlustusperiood on pikem kui 30 päeva, 
tagastab AIG kindlustusmakse kindlustusvõtjale, 
kui kindlustusleping öeldakse kirjalikult üles enne 
reisi algust. Kui kindlustusvõtja ütleb 
kindlustuslepingu üles pärast reisi algust, siis on 
AIG-l õigus kindlustusmaksele kindlustuse 
kehtimise aja eest ja AIG tagastab 
kindlustusvõtjale kindlustusmakse kasutamata 
osa.  
 
Lepingust lõpetamiseks peab kindlustusvõtja 
esitama kirjaliku taotluse e-posti aadressil 
aig@transcom-estonia.ee või postiaadressil _AIG 
Europe Limited, Transcom Eesti OÜ kaudu, 
Pärnu mnt 160, 11317 Tallinn, Eesti, märkides 

kirjas selle isiku nime ja pangakonto, kellele 
kindlustusmakse tuleks tagastada. 
 
Kliendi tagasiside   
Kui te ei ole meie teenusega rahul, võtke palun 
esmalt ühendust AIG klienditeenindusega. Kui te 
ei ole rahul otsusega, võite abi ja nõustamise 
saamiseks võtta ühendust ka Eesti 
tarbijakaitseametiga (www.tarbijakaitse.ee) või 
Eesti Kindlustusseltside Liidu lepitusorganiga  
www.eksl.ee/). 
 
Järelevalve 
AIG Europe Limited Soome filiaali tegevuse üle 
teostab järelevalvet Soome 
Finantsjärelevalveamet, PL 103, FI-00101, 
Helsinki, Soome. AIG Europe Limited Soome 
filiaali tegevuse üle Eestis teostab järelvalvet 
Finantsinspektsioon, Sakala 4, 15030 Tallinn. 
 
Kohaldatav õigus 
Kindlustuslepingu suhtes kohaldatakse 
käesolevaid tingimusi ja Eesti õigust. 
 
Kindlustuspoliis ja lepingutingimused on saadaval 
eesti ja inglise keeles ning AIG-lt saab taotleda 
neid paberdokumentidena.  
 
See dokument on teabeleht, mis ei asenda 
kindlustustingimusi. Palun lugege läbi kõik 
kindlustustingimused ja välistused. 

 


