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Sisukord

Hea klient!

Puuduva töövõime kindlustuse tingimustes 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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1.1 Kindlustatud isik on lepingus nimeliselt märgitud füüsiline isik, kellega seotud puuduva töövõime risk on kindlustatud 
(edaspidi ka Teie).  Kindlustatud isiku vanus lepingu sõlmimisel saab olla 18 kuni 64 eluaastat. Kindlustuskaitse kehtib kuni 
kindlustatud isiku 65-aastaseks saamiseni.

1.2 Soodustatud isik on kindlustatud isik. 

1. Keda kindlustame 

2. Mida kindlustus katab 

3. Millistele juhtumitele kindlustuskaitse ei laiene (välistused) 

2.1 Puuduva töövõime kindlustusega kindlustame Teie ootamatut ja ettenägematut töövõime kaotust. Kindlustusjuhtumi korral 
maksame Teile kindlustuslepingus kokku lepitud kindlustussumma.

2.2 Kindlustusjuhtum on Teil kindlustusperioodi jooksul esmakordselt avaldunud ja meditsiiniliselt tõendatud haigus või 
kehavigastus, mis põhjustas puuduva töövõime. 

2.4 Katkematu 12-kuune periood võib koosneda eraldi 6 kuu pikkustest perioodidest, kui need kestavad ilma katkestuseta või kui 
katkestus ei kesta üle 30 kalendripäeva.

2.5 Töövõime puudumise tuvastamine peab toimuma 3 aasta jooksul alates kindlustusjuhtumi toimumisest.

2.3 Puuduv töövõime peab olema määratud vähemalt 12 järjestikuseks kuuks. Puuduva töövõime määramise aluseks on Eesti 
Vabariigi vastavat valdkonda reguleerivad õigusaktid. Töövõime hindamisel ei arvestata olukorda tööturul, Teie eriala, ametit, 
hobisid ega eluviisi. 

Selgitus
Kindlustusjuhtumina käsitleme üksnes Teie puuduva töövõime olukorda, osalist töövõime puudumist me ei loe kindlustusjuhtumiks. 

Selgitus
Töövõimet hindab Eesti Töötukassa kehtivate õigusaktide alusel. 

3.1 Kindlustushüvitist me ei maksa, kui Teie puuduva töövõime põhjuseks on:

3.1.1 juhtum, millele ei laiene kindlustuskaitse vastavalt meie elukindlustusteenuste üldtingimustele (üldised 
välistused);

3.1.2 enesetapukatse või endale tahtlikult tekitatud tervisekahjustus;

3.1.3 AIDSi põdemine või HIV-kandlus;

3.1.4 teenimine kaitseväes või asendusteenistuses, v.a juhul, kui oleme kindlustuslepingus kokku leppinud teisiti.

3.2 Kindlustushüvitist me ei maksa, kui puuduv töövõime on tekkinud kuue kuu jooksul arvates esmase kindlustusperioodi 
alguskuupäevast (v.a juhul, kui see on tekkinud ootamatu ja Teie tahtest sõltumatu õnnetusjuhtumi tagajärjel). Eelnimetatud 
tingimus kehtib ka kindlustussumma suurendamise korral, suurendatud kindlustussumma osas.

3.3 Kindlustushüvitist me ei maksa, kui puuduva töövõime põhjustas sündmus, mis ilmnes ajal, kui kindlustuskaitse oli peatunud 
või lõppenud.
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4. Mida teha kindlustusjuhtumi korral

5. Millised on hüvitamise põhimõtted 

4.1 Teavitage meid viivitamata puuduva töövõime tuvastamisest ning esitage meile järgmised andmed: 

4.1.1 hüvitistaotlus;

4.1.2 Teie isikut tõendav dokument;

4.1.3 Teie töövõime hindamise otsus ja arstlik eksperthinnang;

4.1.4 kohtu, politsei või muu uurimisasutuse otsus juhul, kui puuduva töövõime põhjus on seotud väärteo või 
kuriteoga;

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

5.1 Kindlustusjuhtumi korral maksame välja kindlustussumma ühekordse maksena. 

5.2 Kindlustushüvitise väljamaksmise järel kindlustuskaitse lõpeb.
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