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Sertifikaat

Sertifikaat on väljastatud kinnitamaks Inbank AS (Kindlustusvõtja), registrikood 12001988 ja If P&C Insurance (Kindlustusandja), registri-
kood 10100168 vahel sõlmitud reisikindlustuse lepingut nr 20201, mis pakub kindlustuskaitset järgmis(t)ele kindlustatud isiku(te)le:

Kindlustatud isikud on Inpay Platinum ja Platinum Metal kaardi omanikud ja nendega koos reisivad pereliikmed. Pereks loetakse kaardio-
maniku abikaasat, elukaaslast ja lapsi. Kindlustus kehtib kaardiomanikule, tema abikaasale või elukaaslasele, kes on kindlustusjuhtumi 
toimumise hetkel nooremad kui 80 aastat, ja lastele, kes on nooremad kui 22 aastat.

Kindlustuskaitse Kindlustussumma või hüvitislimiit 

Kindlustussummad ja hüvitislimiidid kindlustatud isiku kohta 

MEDITSIINIABI KINDLUSTUS 500 000 eurot
sh Covid-19 kindlustus 100 000 eurot
sh hambaravi 200 eurot
sh kindlustatu juurde jääva reisikaaslase kulud 100 eurot
sh meditsiinilised abivahendid 500 eurot
last ootav ema kindlustus kehtib kuni 27. rasedusnädalani

ÕNNETUSJUHTUMIKINDLUSTUS 20 000 eurot
sh surm õnnetusjuhtumi tagajärjel 
sh püsiv puue õnnetusjuhtumi tagajärjel 

Kindlustussummad ja hüvitislimiidid kaardi kohta 

PAGASIKINDLUSTUS 2 000 eurot
sh hüvitislimiit ühe eseme kohta maksimaalselt 50% pagasikindlustuse

kindlustussummast (2 000 eurot) 
sh pagasi hilinemine üle 4 tunni 2 000 eurot
sh asendusdokumendi kulud 100 eurot

REISITÕRKEKINDLUSTUS 5 000 eurot
lennupiletite muutmine 150 eurot
lahkuva lennu hilinemine üle 4 tunni maksimaalselt 500 eurot, 40 eurot iga hilinenud tunni eest, 

alates neljandast tunnist

TALVESPORDI LISAKAITSED 
suusa- või lulmelauaraja sulgemine tormi vms tõttu 30 eurot päevas, maksimaalselt 200 eurot kokku
haigusest või vigastusest tingitud võimetus suusatada või lume-
lauaga sõita

30 eurot päevas, maksimaalselt 300 eurot kokku

talvepordivarustuse vargus või kahjustumine 300 eurot

Kuupäev

Nimi / Isikukood
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Meditsiiniabikindlustus sisaldab ühtlasi kindlustuskaitset Kindlustatu Koduriiki tagasipöördumiseks kindlustusjuhtumi korral. 

Kindlustus kehtib kogu maailmas (sh Vene Föderatsioonis), v.a Kindlustatu Koduriigis.

COVID-19 kindlustus kehtib alljärgnevalt:
• Euroopas, Türgis, Egiptuses, Araabia Ühendemiraatides (AÜE), Tuneesias, Marokos, Iisraelis, Gruusias, Armeenias, Aserbaidžaanis, 

Kasahstanis sõltumata immunisserimistõendi või läbipõdemistõendi olemasolust
• Eelmises punktis nimetamata riikides ja maailmajagudes vaid juhul, kui kindlustatul on kindlustusjuhtumi toimumise ajal kehtiv COVID 

vastu täieliku immuniseerimise tõend (COVID-pass) või tõend COVID-19 läbipõdemise kohta viimase kuue kuu jooksul.

Kindlustuskaitse kehtib kuni

aga mitte kauem kui kindlustuskaitsega krediitkaardi kehtivuse lõpuni. Kindlustus kehtib iga reisi esimese 90 päeva jooksul. Reiside arv ei 
ole piiratud.

Pange tähele, et Sertifikaat annab ainult lühikese ülevaate reisikindlustusest. 

Palun lugege Inpay reisikindlustuse tingimusi TTIB-20202  ja “Inpay reisikindlustuse COVID-19 eritingimusi TTIB-COVID-20212”koos 
välistuste ja piirangutega.

If P&C insurance AS 
Kindlustusandja kontakttelefon:  +372 777 1211 

Kuupäev

*Käesolev dokument ei ole mõeldud Vene Föderatsiooni või Valgevene viisa taotlemiseks. Viisa taotlemiseks sobiva dokumendi tellimi-
seks võtke palun otse ühendust If Kindlustusega. Täiendav teenus on tasuline.

VASTUTUSKINDLUSTUS 20 000 eurot

ÕIGUSABIKULUKINDLUSTUS 10 000 eurot
kautsjon 5 000 eurot

RENDIAUTO KINDLUSTUS 40 000 eurot, omavastutus 250 eurot
sh isiklikud asjad 2 500 eurot

VÄLISMAALT TEHTUD KÕNED JA E-SÕNUMID 200 eurot
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