REISIKINDLUSTUS
KINDLUSTUSTOOTE TEABEDOKUMENT
Äriühing: If P&C Insurance AS

Toode: Inpay reiskindlustus

Käesolev dokument annab lühiülevaate kindlustuskaitse olemusest ning ulatusest. Täpsema info saamiseks palun tutvuge kindlustustingimustega.

Mis liiki kindlustusega on tegemist?
Reisikindlustus kindlustab Inpay Platinum- ja Platinum Metal kaardi omanikke ja nende pereliikmeid vastavalt Inpay reisikindlustuse tingimustele TTIB-20201

Mida kindlustatakse?

Mida ei kindlustata?

MEDITSIINIABIKINDLUSTUS
katab vältimatud ravikulud, mis tulenevad kindlustatu
tervise ootamatust halvenemisest reisi kestel:
vältimatu arstiabi kulu kuni 60 päeva jooksul peale kindlustusjuhtumi toimumist
retseptiravimite ostmise kulu
hambaravi kulu
transpordikulud meditsiiniabi saamiseks sihtriigis või kindlustatu koduriiki tagasitoomiseks
surmaga seotud kulud
proteeside, kuuldeaparaadi või prillide parandamise või uute
ostmise kulu
karkude soetamise või ratastooli üürimise kulu
kulud, mis on seotud kindlustatu juurde jääva reisikaaslase ja
tema koduriiki tagasipöördumisega

Kindlustatud ei ole:
kindlustatu koduriigis toimunud kahjud, va reisitõrke juhtumid
ettepleneeritud ravi kulu
ilma arsti ettekirjutuseta tehtud protseduuride kulu
alternatiiv- või mitte-meditsiiniliste ravimeetodite kulu
muud, kulud, mis on kindlustustingimustes välistatud

PAGASIKINDLUSTUS
katab välismaal kahjustunud või kadunud pagasi prandamise kulud
või turuväärtuse järgmiste juhtumite korral:
vargus või röövimine
pagasi kahjustumine, hävimine, kadumine või hilinemine transpordiettevõtte süül
pagasi hilinemine üle 4 tunni transpordiettevõtte süül
REISITÕRKEKINDLUSTUS
katab reisi katkemise või ära jäämise kulud järgmiste juhtumite
korral:
kindlustatu, tema lähedase või reisikaaslase haigestumine, õnnetusjuhtum või surm
kindlustatu koduriigis asuvale varale äkiliselt ja ettenägematult
tekkinud kahju
regulaarliini transpordi, tšarterlennu või tellitud bussi hilinemine või mitte väljumine sõiduplaani muutuse tõttu
regulaarliini transpordist mahajäämine ülebroneeringu tõttu
terrorism, loodusõnnetus ja epideemia

Lisakindlustused

Näiteks ei hüvitata:
kahju, mille tekkimine ei olnud ettenägematu
kahju, mis tekkis kliendi tahtluse või raske hooletuse tõttu
kahju, mille põhjustas või millele aitas kaasa kindlustatu joobeseisund või selle järelnähud
kahju, mille põhjustas streik või töökatkestus
kahju, mille põhjustas teenuse osutaja pankrott või maksejõuetus
kahju, mis tekkis asjade kokkupuutel pagasis olevate vedelikega
reisitõrke kahju, mille põhjustas valesti planeeritud reisigraafik

Kas kindlustuskaitsel on piiranguid?
kindlustuskaitse kehtib iga reisi esimesed 90 päeva
meditsiiniabi kindlsutus ei kehti kõrge riskiga spordialade puhul
nagu mootorisport, alpinism jm, mis on märgitud kindlustustingimustes
meditsiiniabi kindlustus ei kehti töötamisel kõrge riskiga ametites nagu politseinik, tuuker, demineerija jm, mis on märgitud
kindlustustingimustes
hambaravikuludele kehtib kindlustuskaitse piiratud ulatuses
raseduskomplikatsioonide korral kehtib kindlustuskaitse kuni
27-nda rasedusnädalani
pagasikindlustuses on ühe eseme hüvitislimiit max 50% pagasi
kindlustussummast
omavastutus rendiauto kindlustuses on 250 eurot kindlustusjuhtumi kohta
välisriigist Ifile, reisi-, majutus- või transporditeenuse pakkujale
tehtud kõnedele kehtib kindlustuskaitse piiratud ulatuses

Talispordi lisakaitsed
suusa- või lumelauaraja sulgemine tormi, laviini või liigse lume
tõttu
haigusest või vigastusest tingitud võimetus suusatada või lumelauaga sõita
talvespordivarustuse kahjustumine või vargus
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Õnnetusjuhtumikindlustus
katab reisi esimese 90 päerva jooskul toimunud õnnetused, mille
tagajärjel:
kindlustatu sureb 3 aasta jooksul õnnetuse toimumisest
kindlustatul kujuneb püsiv puue ühe aasta jooksul õnnetuse
toimumisest

Vastutuskindlustus
katab reisi jooksul toimunud ootamatud juhtumid, mille tõttu tekkis kannatanule otsene materiaalne kahju ja mille eest kindlustatu
vastutab seaduse alusel. Hüvitatakse materiaalne kahju ja õigusabi
kulud.

Õigusabi kindlustus

katab kindlustatu poolt reisi ajal tahtmatult toime pandud õigusevastased teod, mille tõttu:
pädev ametiasutus algatas kriminaal- või väärteomenetluse või
esitas kindlustatule seaduse alusel kautsjoni tasumise otsuse
kolmas isik esitas kindlustatule seaduse alusel eraõigusliku
nõude
Hüvitatakse kautsjon ja õigusabi kulud.

Rendiauto kindlustus

katab kindlustatu kohustuse hüvitada tema valdusesse välismaal
antud rendiauto remondikulu, turuväärtuse ja äraveokulu. Kindlustusjuhtumid on vargus, röövimine, kahjustumine või hävimine mistahes ootamatu sündmuse tõttu (nt liiklusõnnetus, tulekahju, loodusõnnetus), mille eest kindlustatu vastutab

Kus ma olen kindlustatud?
Kindlustus kehtib kogu maailmas, välja arvatud kindlustatu koduriigis.

Millised on minu kohustused?
Kindlustusvõtja (Inbank): lugeda hoolikalt kindlustuslepingut ja -tingimusi, väljastada kindlustatud isikutele sertifikaadid, avaldada kindlustustingimused ja kindlustustoote teabeleht kindlustatud isikutele oma veebilehel
Kindlustatud isikud (Inpay Platinum- ja Platinum Metal kaardi omanikud): lugeda hoolikalt kindlustustingimusi, teatada Ifile toimunud kindlustusjuhtumist esimesel võimalusel.

Millal ja kuidas ma maksan?
Inbank maksab Ifile kindlustusmakseid vastavalt kindlustuslepingule.

Millal kindlustuskaitse algab ja lõpeb?
Kindlustusleping Ifi ja Inbanki vahel algab lepingus märgitud kuupäeval. Kui kindlustusleping Ifi ja Inbanki vahel lõpeb, kui see muudetakse või lõpetatakse, siis informeerib Inbank sellest kindlustatud isikuid 2 kuud ette. Kindlustuskaitse kehtib iga reisi esimese 90 päeva jooksul. Kui kindlustusjuhtumi
tõttu on Kindlustatu reisi 90. päeval veel välismaal, pikeneb kindlustuskaitse automaatselt 48 tunni võrra. Kindlustuskaitse lõpeb ennetähtaegselt, kui
enne 90 päeva möödumist reisi algusest lõpeb Kaardi kehtivus ja Kaarti ei uuendata või asendata nii, et uus Kaart hakkab kehtima senise Kaardi kehtivuse lõppedes.

Kuidas ma saan lepingu lõpetada?
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Kindlustuslepingu saavad lõpetada Inbank või If. Kui kindlustusleping Inbanki ja Ifi vahel lõpeb, seda muudetakse või lõpetatakse, informeerib Inbank
kindlustatud isikuid sellest 2 kuud ette.

