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LISA NR. 1 

ÕNNETUSJUHTUKINDLUSTUSE TINGIMUSTE NR. EE6-1 

 

PÜSIVA PUUDE HÜVITISE TABEL 
Nr. Trauma % 

1 Parema käe pöidla kaotus 15 

2 Vasaku pöidla kaotus 10 

3 Parema käe nimetissõrme kaotus 10 

4 Parema käelaba kaotus 30-50 

5 Parema käe 3-5 sõrme kaotus 5 

6 Parema käe pöidla ja ühe 3-5 sõrmedest kaotus 25 

7 Parema käe pöidla ja nimetissõrme kaotus 30 

8 Parema käe 2 sõrme kaotus (v.a pöial) 15 

9 Parema käe pöidla ja kahe 3-5 sõrmedest kaotus 30 

10 Parema käe pöidla, nimetissõrme ja 1 muu sõrme kaotus 35 

11 Parema käe 3 sõrme kaotus (v.a pöial) 20 

12 Parema käe pöidla ja kolme muu sõrme kaotus 35 

13 Parema käe pöidla, kolme muu sõrme ja vastava kämblaluu kaotus 40 

14 Parema käe 4 sõrme kaotus (v.a pöial) 35 

15 Parema käe 4 sõrme (v.a pöidla) ja vastava kämblaluu kaotus 40 

16 Parema käe 5 sõrme kaotus 45 

17 Parema käe 5 sõrme ja käelaba kaotus 50 

18 Parema käe ranne jäik, soodne asend 10 

19 Parema käe ranne jäik, ebasoodne asend 15-20 

20 Küünarvarre rotatsioon piiratud või puudub sõltuvalt asendist 10-20 

21 Parema käe küünarliiges liigub 30-90° 10 

22 Parema käe küünarliiges jäik, soodne asend 15-20 

23 Parema käe küünarliiges jäik, ebasoodne asend 15-30 

24 Küünarvarre amputatsioon 50 

25 Parm õlavars tõuseb külgsuunas maksimaalselt 120° 10 

26 Parem õlavars tõuseb külgsuunas maksimaalselt 90° 15 

27 Parem õlavars tõuseb külgsuunas maksimaalselt 40-80° 20-25 

28 Parema õlaliigse jäik, õlavars tõuseb külgsuunas 0-30° 15-30 

29 Ülajäseme täielik amputatsioon 60 

30 Mõlema ülajäseme täielik amputatsioon 100 

31 Parema käe kodarluunärvi täielik halvatus 15-25 

32 Parema käe keskpidise närvi täielik halvatus 22-32 

33 Parema käe küünarluunärvi täielik halvatus 25 

34 Parema käe küünarvarre kahe närvi täielik halvatus 40 

35 Parema käe küünarvarre kõikide närvide täielik halvatus 45 

36 Parema õlavarrepõimiku täielik halvatus 60 

37 Ühe varba kaotus 1-5 

38 Suure varba ja vähemalt kahe muu varba kaotus 10 

39 4 varba kaotus, v.a. suure varba 10 

40 Jalapöia või pahkluu amputatsioon 20-25 

41 Alumine hüppeliiges jäik, soodne asend 10-15 

42 Ülemine hüppeliiges jäik, soodne asend 10-20 

43 Ülemine hüppeliiges jäik, ebasoodne asend 20 

44 Ühe sääre amputatsioon 30 

45 Põlveliigese funktsioonihäired 5-20 

46 Puusaliiges jäik, soodne asend 15-25 

47 Reie amputatsioon 50 

48 Alajäseme täielik amputatsioon 60 

49 Mõlema sääre amputatsioon 70 

50 Ühe sääre ja teise jala reie amputatsioon 80 

51 Mõlema reie amputatsioon 90 

52 Mõlema alajäseme täielik amputatsioon 100 

53 Alajäse lühenenud 4 cm ja rohkem 10 

54 Sääreluunärvi või reienärvi täielik halvatus 20 
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55 Istmikunärvi täielik halvatus 50 

56 Nägu moonutavad armid:  

57 Nägu ulatuslikult moonutavad armid või vigastused 25-40 

58 Nägu eriti raskelt moonutav vigastus, pehmete kudede ulatuslik puudumine, nina või mõlema 
kõrvalesta täielik kaotus 

45-60 

59 Peanaha (juustega kaetud osa) kaotus 2-20 

60 Ühepoolne näonärvi halvatus 10-30 

61 Mõlemapoolne näonärvi halvatus 20-40 

62 Ühe silma nägemisvõime kaotus 50 

63 Ühe kõrva kuulmisvõime kaotus 15 

64 Mõlema kõrva kuulmisvõime kaotus 25 

65 Närimisfunktsiooni puudulikkus, v.a. juhul kui närimisfunktsiooni puudulikkus on 18-aastasel ja 

vanemal isikul tingitud jäävhammaste või hambaproteesi vigastusest 

1-10 

66 Lõuakrampsulgus, võimalik ainult vedela toidu manustamine 30 

67 Keele osaline kaotus, kõne ebaselge, kuid arusaadav 0,5-15 

68 Keele kaotus, keele raskustega arusaadav 40 

69 Keele kaotus, ei suuda arusaadavalt kõneleda 70 

70 Hääle kähedus mõlema häälepaela halvatusest 10-30 

71 Hingetoru püsiv fistel või kõri kaotus 50 

72 Kõri kaotus, millega on seotud hingetoru fistel ja kõnevõime kaotus 70 

73 Ühe neeru kaotus, teine neer on terve 10 

74 Suguti kaotus 50 

75 Uriinifistel 40-50 

76 Peensoole fistel 40-50 

77 Jämesoole fistel 30 

78 Armisong, vajalik toestav side 5-20 

79 Viljatuks tegev suguelundite kahjustus 25 

 

Muud tingimused: 
1. Tingimusel, et tabelis näidatud parema käega seotud püsiv puue määratakse paremakäelise puhul vasakule käele, 

vähendatakse hüvitatavat summat 5% võrra. 

Vasakukäeliste puhul rakendatakse antud tingimust vastupidi ehk tabelis näidatud parema käega seotud püsiva 
puude protsent on õige juhul, kui vasakul käel on funktsioonihäired. Vasakukäelistel vähendatakse parema käe 

funktsioonihäirete puhul välja makstava kindlustushüvitise protsenti 5% võrra. 
2. Sõrmelüli kaotamisel arvestatakse kindlustushüvitist, lähtudes eeldusest, et iga sõrmelüli vastab 1/3-le sõrmest. 

See tähendab, et kaotatud sõrmelülisid kokku lugedes korrutatakse  arv kolmega, et tuvastada, mitme terve sõrme 

kaotusele vastab trauma. 
3. Kui õnnetusjuhtumi tagajärjel on tekkinud põlveliigse või puusaliigse funktsioonihäired ja tehisliigse paigaldamine 

on meditsiinilistelt näidustatud, siis püsiva puude korral hüvitatakse 20% kindlustussummast. 
4. Koljuluude murdmise puhul määratalse püsiva puude protsent lähtudes kaasnevatest peaaju vigastustest. 

Koljuluude murdu ei loeta püsivaks puudeks ilma neuroloogiliste, ontoloogiliste või teiste sümptomiteta. 


