Õnnetusjuhtumikindlustuse
valuraha hüvitiste tabel
TPA- CP-20131
IF P&C INSURANCE AS. ÄRIREGISTRI KOOD 10100168
Kindlustushüvitis määratakse õnnetusjuhtumist tingitud tervisekahjustuse korral, kus arsti poolt määratud ravipikkus on
vähemalt 7 päeva
Valuraha on ühekordne hüvitis, mis arvutatakse protsendina kindlustuslepingus märgitud valuraha hüvitislimiidist. Valuraha protsent määratakse käesoleva tabeli alusel.
NB! Eeltoodu on lühike väljavõte kindlustustingimustest. Valuraha hüvitise määramise reeglid on „Õnnetusjuhtumikindlustuse tingimustes“. Palun tutvuge kindlustustingimustega!

VALURAHA

PROTSENTUAALSE SUURUSE ARVUTAMINE

Kui kindlustusjuhtumi tagajärjel on kindlustatul samaaegselt mitu erinevat kahjustust, määratakse kindlustushüvitise aluseks olev valuraha protsent raskeima kahjustuse järgi. Kaasnevate kahjustuste eest arvestatakse kindlustushüvitist 50% selle
kahjustuse eest ettenähtud valuraha protsendist, kuid kokku mitte rohkem kui 100% valuraha hüvitislimiidist

VIGASTUS
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.
9.

Koljuluude murrud
a) koljuvõlvi murd
b) koljupõhimiku murd
c) koljuvõlvi ja -põhimiku murd
Koljusisesed verevalumid
a) epiduraalne
b) subduraalne, ajusisene
Märkus: Kui verevalumi lokalisatsiooni ei ole arstitõendil märgitud, määratakse hüvitis p 2a järgi

VALURAHA PROTSENT
10
15
20
10
15

Peaaju kahjustused
a) ajuvapustus, mis põhjustas töövõimetust kuni 14 päeva,
b) ajuvapustus, mis põhjustas töövõimetust üle 14 päeva.
c) ajupõrutus, subarahnoidaalne verevalum

1
2
10

Pea-, seljaaju ja perifeerse närvisüsteemi kahjustused
a) seljaaju põrutus
b) traumaatiline epilepsia

5
15

Nägemisorganid
Ühe silma pisarakanalite läbimatus
Traumajärgne
a) arstlikult silmast eemaldatud võõrkehad, konjuktiviit
b) keratiit, iridotsükliit, koorionretiniit
c) vikerkesta defekt, läätse luksatsioon, trihhioos, lau pöördumine, eemaldamata silmamunasisesed võõrkehad
Silmakestasid läbivad haavad, II-III astme põletus või söövitus, hemoftalm ilma nägemisteravuse
languseta
Orbita murd

10
1
2
10
1-3
10

Sarna-, üla-, alalõualuu murd
a) ühel luul,
b) mitmel luul, duplex-murd
Märkus: Harjumuslik nihestus ja selle retsidiivid ei anna õigust hüvitisele

5
8

Kuulmisorganid
10. Ühe kuulmekile traumaatiline rebend ilma kuulmisteravuse languseta
Märkus: Ei kasutata koljupõhimiku murrule kaasneva kuulmekile rebendi korral

5

VIGASTUS
Hingamisorganid
Ninaluu, otsmikuurke ja ninakõrvalkoopa eesseina murd
Kopsu vigastus, nahaalune õhkefüseem, hemo-, pneumotooraks, eksudatiivne pleuriit, pneumoonia (v.a hüpostaatiline)
a) ühepoolne
b) kahepoolne
13. Rinnaku murd
a) Ühe roide röntgenograaﬁliselt kinnitunud murd
b) Iga järgneva roide eest
14. Trauma tõttu teostatud
a) torakoskoopia, -tsentees
b) torakotoomia
15. Kõri, hingetoru (trahhea) vigastused, bronhioskoopia, trahheotoomia, trahhestoomia
11.
12.

16.

Südame-veresoonkonna süsteem
Südame, -kestade ja suurte magistraalveresoonte vigastused

Seedetrakt
17. Neelu, söögitoru, mao, soolte vigastus (haavamine, rebend, söövitus)
18. Maksa vigastused või kahjustused ägeda juhusliku mürgituse tagajärjel
a) maksa puudulikkus
19. Vigastuse tõttu
a) maksa kapslialune rebend operatsioonita
b) maksarebendi õmblus
c) sapipõie rebendist tekkinud peritoniit ehk kõhukelmepõletik
20. Põrna vigastused
a) kapslialune rebend operatsioonita
b) põrna eemaldamine
21. Seedetrakti vigastuse järgne
a) mao, kõhunäärme, soole õmblus
b) kõhunäärme traumajärgne uuris
c) mao, soole, kõhunäärme resektsioon
22. Kõhu vigastuse tõttu diagnostilisel eesmärgil tehtud (ei arvestata lisaks punktidele 19- 23 ja 25)
a) laparoskoopia (laparotsentees)
b) laparotoomia
23. Eritus- ja suguorganite süsteem
a) neeru põrutus, kapslialune rebend operatsioonita
b) neeru õmblus
24. Operatsioonid kuseteedes
a) tsüstostoomia
b) kuseteede õmblus, lumbotoomia
25. Kuse-suguelundite haavamised, rebendid, põletus,
26. Trauma tõttu teostatud ühe munandi, munasarja, -juha eemaldamine
27.

Pehmed koed
Pehmete kudede vigastused (sh haavad, põletused ja külmumine) raviaja pikkuse alusel
a) vigastus, mis vajab arsti poolt määratud ravi 7-14 päeva
b) vigastus, mis vajab arsti poolt määratud ravi 15-30 päeva
c) vigastus, mis vajab arsti poolt määratud ravi üle 30 päeva

VALURAHA PROTSENT
3

4
8
5
2
1
4
8
5
15
5
10
5
10
10
4
5
15
20
30
5
8
5
10
5
10
5
15

1
2
3

28. Lülikehade, -kaarte, -liigesjätkete murd
a) 1-2 lülil
b) 3-5 lülil
c) üle 6 lüli
29. Ühe lüli rist- või ogajätke murd
30. Ristluu murd
31. Sabaluu murd

8
10
20
4
10
4

Õlavööde
32. Aba-, rangluu murd, akromio-klavikulaar-, sterno-klavikulaarliiduse rebend
a) ühe luu murd, ühe liiduse rebend
b) kahe luu murd, murd koos liiduse rebendiga
c) kahe liiduse rebend koos ühe luu murru,kahe luu murd koos ühe liiduse rebendiga
d) abaluu murd koos õlaliigese nihestusega

4
8
10
7

2 Õnnetusjuhtumikindlustuse valuraha hüvitiste tabel TPA- CP-20131

VIGASTUS

VALURAHA PROTSENT

33. Õlaliiges
a) luufragmentide ärarebimismurd, liigesenapa murd, kõõluste, liigeskapsli rebend
b) kahe luu murd
c) õlavarreluu pähiku murd, kirurgilise või anatoomilise kaela murd
d) õlavarreluu murd koos nihestusega
e) õlavarreluu killustunud hulgimurd õlaliigeses
Märkus: Habituaalne luksatsioon ja selle retsidiivid ei ole kindlustusjuhtumid
Ebastabiilset liigest ja korduvat opereerimata õlaliigese nihestust ei loeta kindlustusjuhtumiks

4
8
13
13
15

34. Õlavarreluu
a) diafüüsi murd
b) duplex-murd

10
15

35. Küünarliiges
a) luufragmentide (ka epikondülite) rebimismurd, küünar- või kodarluu murd
b) küünar- ja kodarluu murd
c) õlavarreluu murd distaalse metafüüsi osas
d) õlavarreluu ja küünar- või/ja kodarluu murd

5
8
10
15

36. Küünarvarre luude diafüüsi murd
a) ühe luu murd
b) kahe luu murd, ühe luu duplex-murd

4
7

37.

Randmeliiges
a) luukillu (kildude) ärarebimismurd, tikkeljätke(te) murd, ühe luu murd, kodarluu tüüpilise koha
murd koos küünarluu tikkeljätke murruga
b) kahe või enama luu murd randmeliigeses, kodarluu tüüpilise koha murd nihkumisega

5
8

38. Alla 18-aastaste isikute kasvuplaadi murd
a) epifüsiolüüs
b) epifüüsi murd
c) epifüüsi nihkega murd
d) epifüüsi killunenud murd

3
4
6
8

39. Randme-, kämblaluude vigastused
a) ühe luu murd (va lodiluu)
b) kahe ja enama luu murd
c) lodiluu murd

3
8
8

Sõrmed
40. Pöial
a) sirutaja-kõõluse rebend , ﬁkseerimist vajav liigeskapsli vigastus
b) lülide murd, painutaja-kõõluse rebend, kõõlus-, liiges- või luuline panariitsium
41. II-III-IV-V sõrm
a) sirutaja-kõõluse rebend, ﬁkseerimist vajav liigeskapsli vigastus
b) lülide murrud, painutaja-kõõluse rebend, liiges-, kõõlus- või luuline panariitsium ühel sõrmel
c) iga järgneva sõrme vigastuse eest lisandub

2
4
1
2
1

42. Vaagnaluu
a) ühe luu murd
b) kahe luu murd, ühe luu duplex-murd, ühe liiduse rebend
c) kolme või enama luu murd, kahe või enama liiduse rebend

5
8
15

43. Puusaliigese
a) luuliste fragmentide ärarebimismurd
b) isoleeritud pöörla(-te) murd, liigesnapa murd
c) reieluu pea, kaela, proksimaalse metafüüsi murd

5
10
20

44. Reieluu murd
a) diafüüsi osas
b) duplex-murd

20
25

45. Põlveliiges
a) rist- või külgsidemete rebend,
b) operatsioonil tõestunud värske meniski rebend
c) luuliste fragmentide ärarebimismurd, sääreluu epikondülite murd, pindluu murd, pähiku murd
d) põlvekedra, sääreluu põntadevahelise välja, põntade, sääreluu proksimaalse metafüüsi murd
e) sääreluu proksimaalse metafüüsi ja pindluu pähiku murd
f) reieluu põnda (põntade) murd
g) reieluu distaalse metafüüsi murd
h) reieluu distaalse metafüüsi ja sääreluu proksimaalse metafüüsi või/ja pindluu pähiku murd

2
2
4
8
15
16
20
25
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VIGASTUS

VALURAHA PROTSENT

46. Sääreluude diafüüsi murd
a) pindluu murd
b) sääreluu murd, pindluu duplex-murd
c) sääre- ja pindluu murd, sääreluu duplex-murd

4
8
12

47.

Hüppeliiges
a) sidemete venitus või vääne, mis ei vaja kipsﬁksatsiooni
b) sidemete venitus või vääne, mis vajab kipsﬁksatsiooni
c) ühe päksi murd
d) bimalleolaarne murd, ühe päksi ja sääreluu serva murd
e) mõlema päksi ja sääreluu serva murd
48. Kannakõõluse rebend

1
2
4
7
10
6

49. Pöia vigastused
a) ühe luu murd (va kand- ja kontsluu)
b) kahe-kolme luu murd, kontsluu murd
c) nelja ja enama luu murd, kandluu murd

3
6
10

50. Varvaste murrud
a) 1-2 varbal
b) 3-5 varbal

2
4

51.

10

Fistuloosne osteomüeliit

52. Traumaatiline hemorraagiline šokk, põletushaigus
53. Ägedad juhuslikud mürgitused kemikaalidega, fütotoksiinidega (mürgised seened, marjad, taimed), madude hammustused, elektritraumad, asfüksia, vingumürgitus statsionaarse raviga
a) kuni 10 päeva
b) üle 10 päeva
Märkus: Kasutatakse juhul, kui mürgituse järgselt ei esine mõne organi kahjustust.
54. Vigastuste tõttu teostatud operatsioonid (verine repositsioon, osteosüntees, aparaadi paigaldamine, luuplastika; kõõluste, lihaste, veresoonte ja närvide õmblus, võõrkehade eemaldamine)
a) kolju trepanatsioon, operatsioon ajukelmel, peaajul
b) lülisambal, seljaajul
c) näokoljul
d) rangluul, abaluul , õlavöötme liidusel
e) õla- ja küünarvarrel, reiel, säärel, põlvel, ülemisel hüppeliigesel, kandluul
f) traumajärgne artroskoopiline operatsioon
g) randmel, labakäel ja –jalal, välja arvatud varbad ja sõrmed
h) murru järgse metallﬁksaatori eemaldamine
Märkus: Hüvitamisele ei kuulu pindmiste võõrkehade eemaldamine, pisioperatsioonid
55. NIHESTUSED MOODUSTAVAD 50 % TABELIS TOODUD PROTSENDIST
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4
8

3
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