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Sisukord

Hea klient!

ERGO vähikindlustuse tingimustes selgitame põhimõtteid, millest juhindume Teile teenuse osutamisel. 
Vähikindlustust on võimalik valida ERGO elukindlustuse lepingu sõlmimisel juurde lisakindlustusena, kui 
olete valinud ühe või mõlemad järgmistest põhikindlustustest: elukindlustus, õnnetusjuhtumikindlustus.

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 kindlustuslepingus nimeliselt määratud füüsiline isik (edaspidi ka Teie). Kindlustatud isiku vanus lepingu 
sõlmimisel saab olla 18-64 eluaastat. Kindlustatud isiku vanus lepingus saab olla 18 kuni 69 eluaastat. Kindlustuskaitse 
laieneb automaatselt ka kindlustatud isiku bioloogilistele ja lapsendatud lastele (s.h lastele, kes sünnivad/lapsendatakse 
lepingu kehtivuse ajal) vanuses 0-17 eluaastat.

1.2 Soodustatud isik on kindlustatud isik või tema pärijad. Kindlustatud lapse korral on soodustatud isik kindlustatud isik.

1. Keda kindlustame 

2. Mida kindlustus katab 
2.1 Kindlustussumma on poliisil märgitud summa, mis on kindlustusjuhtumi korral meie poolt soodustatud isikule makstava 

kindlustushüvitise arvestamise aluseks. Kindlustussummat me ei vähenda punktide 2.4.2-2.4.3 alusel väljamakstud hüvitise 
võrra. Kui punkti 2.4.1 alusel maksame kogu kindlustussumma ühekordse maksena välja, siis vähikindlustuse kindlustuskaitse 
lõppeb.

2.2 Lapsele kehtib automaatselt 50% poliisil märgitud kindlustussummast, kuid mitte rohkem kui 25 000 eurot lapse kohta.

2.3 Ooteaeg on kuus kuud kindlustuslepingu jõustumisest. Kindlustussumma suurendamise korral rakendame me ooteaega 
suurendatud kindlustussummale. Ooteajal kindlustuskaitse ei kehti, s.t kui kindlustatud isikul diagnoositakse pahaloomuline 
kasvaja perioodil kindlustuslepingu jõustumisest kuni ooteaja lõpuni, siis me kindlustushüvitist ei maksa.

2.4 Kindlustusjuhtumiks on kindlustusperioodil kindlustuskaitse kehtivuse ajal kindlustatud isikul diagnoositud pahaloomuline 
kasvaja, mis on uuringutega tuvastatud ja arstliku konsiiliumi poolt kinnitatud. Tulenevalt haiguse konkreetsest diagnoosist, 
maksame kindlustushüvitist protsendina kindlustussummast alljärgnevalt: 

2.4.1 Pahaloomuliste invasiivsete kasvajate korral hüvitame 100% kindlustussummast.  
(Selgitus: haiguste diagnoosid Rahvusvaheliste Haiguste Klassifikatsiooni-10 versioonis (RHK-10, 
kättesaadav https://rhk.sm.ee/) on koodidega C00-C97. Siia haigusgruppi kuuluvad ka vereloome 
pahaloomulised haigused nagu leukeemia ja lümfoom, erandina D46 müelodüsplastiline sündroom.) 
Kindlustushüvitist 100% kindlustussummast me ei maksa järgnevate juhtumite korral:

• pahaloomuliste kasvajate preinvasiivsed ja in situ vormid;

• mitte-melanoomsed nahakasvajad;

• meeste eesnäärmevähi algstaadiumid;

• kilpnäärme papillaarse ja follikulaarse vähi algstaadiumid;

• pahaloomulised kasvajad, mis on diagnoositud ainult kehavedelikes leiduvate pahaloomuliste rakkude 
alusel.

2.4.2 Varaste vähijuhtude ehk preinvasiivsete pahaloomuliste kasvajate korral hüvitame 20%  
kindlustussummast:

• kõik pahaloomuliste kasvajate haigusvormid, mis ei ole levinud algkoldest kaugemale;

• in situ haigusvormid, RHK-10 alusel D01-D09. Siia kuulub ka melanoomi in situ haigusvorm;

• primaarne meeste eesnäärmevähk T1aN0M0, T1bN0M0, T2aN0M0 staadiumis, mida on ravitud ainult 
radikaalse operatsiooniga;

• papillaarne ja follikulaarne kilpnäärmevähk T1aN0M0 ja T1bN0M0 staadiumis. (Selgitus: varase 
haigusjuhu hindamise aluseks on AJCC (American Joint Commitee on Cancer VII) TNM klassifikatsioon.)

Kindlustushüvitist 20% kindlustussummast me ei maksa järgnevate juhtumite korral:

• healoomulised kasvajad;

• koemuutused e. düsplaasiad ja nende jälgimine pahaloomulisuse kahtlusel;

• ebaselge või teadmata loomusega kasvajad;

• nahakasvajate haigusjuhud, mis ei ole melanoom.

2.4.3 Invasiivsete mittemelanoomsete nahakasvajate korral hüvitame 10% kindlustussummast. (Selgitus: 
nahakasvajad nagu basaalrakuline ja lamerakuline nahavähk, dermatofibrosarkoom protuberans.)
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3. Mida teha kindlustusjuhtumi korral

4. Millised on hüvitamise põhimõtted 

3.1 Teavitage meid kindlustatud isikule pandud diagnoosist viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 päeva haiguse diagnoosimisest,  
ning esitage meile järgmised andmed.

3.1.1 hüvitistaotlus;

3.1.2 Teie (lapse diagnoosi korral ka lapse) isikut tõendav dokument;

3.1.3 haigust tõendavad meditsiinilised dokumendid: haiguslugu haiguse diagnoosi, selle kulgemise, testide, 
ravi ja tehtud operatsioonide kohta;

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

3.2 Meil on õigus suunata Teid väljamakse kohustuse kindlakstegemiseks meditsiinilisele lisauuringule või arstlikule läbivaatusele. 

3.3 Meil on õigus küsida lisateavet kindlustusjuhtumi tuvastamiseks Teid ravinud arstidelt ja raviasutustelt.  

4.1 Me maksame kindlustusjuhtumi korral soodustatud isikule kindlustushüvitise välja ühekordse maksena.
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