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Hea klient!
Elukindlustuse eritingimustes selgitame põhimõtteid, millest juhindume Teile teenuse osutamisel.
Lisaks käesolevatele tingimustele kehtivad meie ja Teie vahelises suhtes ka ERGO elukindlustusteenuste
üldtingimused. Kui käesolevate tingimuste ja üldtingimuste vahel peaks esinema vastuolusid, siis lähtume
käesolevatest tingimustest.
Kõik tingimused leiate meie veebilehelt: www.ergo.ee
See, millised tingimused konkreetse teenuse ja kindlustuslepingu suhtes kehtivad, on märgitud
kindlustuspoliisil.
Palun võtke aega süvenemiseks ja lugege kindlustustingimused läbi. Küsimuste puhul palun võtke meiega
ühendust info@ergo.ee
Meil on hea meel Teile abiks olla.
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1.

Keda kindlustame

1.2

Soodustatud isik on poliisile märgitud isik. Kui soodustatud isik on nimeliselt määramata või soodustatud isik suri enne
kindlustushüvitise väljamaksmist, maksame kindlustushüvitise kindlustatud isiku pärija(te)le.

2.

Mida kindlustus katab

1.1

2.1

Kindlustatud isik on kindlustuslepingus nimeliselt määratud füüsiline isik (edaspidi ka Teie). Kindlustatud isiku vanus lepingus
saab olla kuni 75 eluaastat.

Kindlustusjuhtumiks loeme:
2.1.1

kindlustatud isiku surma haiguse või õnnetusjuhtumi tagajärjel kindlustuskaitse kehtivusaja jooksul,
v.a elukindlustusteenuste üldtingimuste punktides 16 ja 17 ja siinsete kindlustustingimuste punktis 2.2
sätestatud juhtudel;

2.1.2

kindlustatud isiku surnuks tunnistamist kohtu poolt, kui kindlustatud isiku surma kuupäev, mis on märgitud
jõustunud kohtuotsuses, jääb kindlustuskaitse kehtivusaja sisse.

2.2

Kindlustatud isiku kadunuks kuulutamist kohtu poolt me ei loe kindlustusjuhtumiks.

2.3

Märgime kindlustatud isiku kindlustussumma kindlustuspoliisile ning see võib muutuda vastavalt kindlustuslepingus
kokkulepitud reeglitele.

3.

Mida teha kindlustusjuhtumi korral

3.1

Kindlustusjuhtumist teavitage meid kirjalikult esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul pärast kindlustatud
isiku surma või 30 päeva jooksul alates kindlustatud isiku surma tuvastamise kohtuotsuse jõustumise kuupäevast.

3.2

Kindlustatud isiku surma korral esitage meile järgmised andmed:
3.2.1

hüvitistaotlus;

3.2.2

surmatõend;

3.2.3

dokument, mis kinnitab õigust kindlustushüvitisele (pärimisdokument, kohtuotsus), kui soodustatud isikut
ei ole kindlustuslepingus märgitud;

3.2.4

muud meie nõutud dokumendid, mis on olulised kindlustusjuhtumi asjaolude kindlakstegemiseks.

3.3

Kindlustusjuhtumi tõendamise dokumentide hankimisega seotud võimalikud kulud jäävad Teie kanda

4.

Millised on hüvitamise põhimõtted

4.1

Kindlustushüvitise maksame välja, kui kindlustatud isik sureb kindlustuslepingu kehtivusaja jooksul ja tegemist on
kindlustusjuhtumiga. Kindlustushüvitise suuruseks on kindlustatud isiku surma ajal kehtinud kindlustussumma.

4.2

Kindlustushüvitise maksame kindlustuslepingus nimetatud soodustatud isikutele. Kui soodustatud isikuid ei ole
kindlustuslepingus määratud, maksame kindlustushüvitise kindlustatud isiku pärijatele.

4.3

Kui olete kindlustussummat suurendanud ja kindlustatud isik sooritab enesetapu esimese 2 aasta jooksul pärast
kindlustussumma suurendamist, maksame välja kindlustushüvitise, mis on võrdne kindlustatud isiku kindlustussummaga
enne kindlustussumma suurendamist.
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