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Kindlustustoote teabedokumendis on üldine ülevaade kindlustustoote kohta. Teabedokument ei kajasta sõlmitava lepingu eripärasid, mis tulenevad
kliendi tehtud valikutest. Terviklik teave sõlmitava kindlustuslepingu kohta on teistes dokumentides, nagu pakkumuses, tingimustes, poliisil.

Mis liiki kindlustusega on tegemist?
Ettevõttekindlustus on vabatahtlik kindlustus, millega on võimalik kaitsta ettevõtte hooneid, hoonete siseviimistlust, rajatisi, inventari, seadmeid, 
masinaid, tooret, pool- ja valmistoodangut. Kindlustusleping sõlmitakse kindlustusvõtja soovi ja valitud kindlustusriskide kohaselt. Varakindlustusele 
võib lisada ärikatkestuskindlustuse. Ärikatkestuskindlustusega hüvitatakse kahju äritegevuse katkemisest, mille on põhjustanud varakindlustus-  
juhtum. Üld-, ehitise valdaja ja tootja vastutuskindlustuse ning tööandja vastutuskindlustuse puhul hüvitatakse kahju, mille kindlustusvõtja on 
tekitanud kolmandale isikule (kahjustatud isik) kindlustuse kehtivuse ajal toimunud kindlustusjuhtumi tagajärjel, ja kandma õigusabile tehtud kulud. 
Tööandja ravikindlustus on mõeldud eelkõige riikliku ravikindlustuse täienduseks. Tööandja ravikindlustuse eesmärk on katta ettevõtte töötajate 
raviteenuste kulud kindlustuslepingus toodud ulatuses.

  Mida kindlustatakse? 
  Varakindlustuse kindlustatud esemeks on lepingus märgitud 

ehitis ja vallasvara (inventar, seadmed ja kaup). 
  Varakindlustusega on võimalik kaitsta ettevõtte vara kahjude 

eest, mille on põhjustanud tuli, vesi, murdvargus, torm, üleujutus 
või vandalism. Võimalik on valida ka koguriskikindlustus.

Varakindlustusega hüvitatakse kahju, mille põhjuseks on:
  tulekahju, tahm, suits, pikselöögi otsetabamus, plahvatus, 

lennuaparaadi ja selle osade või laadungi allakukkumine;
  ehitist teenindavast torustikust, mahutist või seadmest 

väljavoolanud aur, gaas, vesi või muu vedelik;
  sissemurdmine, röövimine või kolmanda isiku süüline 

tegevus sissemurdmise või röövimise ajal;
 torm, rahe, tormi tõttu ehitisele langenud puud või muud esemed;
  looduslik üleujutus;
 kolmanda isiku süüline tegevus, mille eesmärk on olnud võõra 
vara rikkumine või hävitamine, ja maismaasõiduki otsasõit;

  vargusest tekkinud kahju ehitise välisosadele;
  klaaspindade purunemine ootamatu ja ettenägematu 

sündmuse tagajärjel. 

Elektririkke kindlustusega hüvitatakse:
  kindlustatud elektriseadmele tekitatud kahju, mille otsene 

põhjus on liig-, üle- või alapinge, lühis, maandusviga vms 
elektririke.

 Koguriskikindlustus hõlmab kindlustatud varale tekitatud kahju, 
mille on põhjustanud mis tahes ootamatu ja ettenägematu 
sündmus, mis ei ole kindlustustingimustega välistatud. 
Koguriskikindlustus katab ka hoone tehnosüsteemide  
sisemistest riketest tuleneva kahju.

  Ärikatkestuskindlustusega hüvitatakse äritegevuse katkemise 
tõttu saamata jäänud kasum, kahjuperioodi püsikulud (sh 
töötajate palgad koos riigimaksudega) ja/või muud kokkulepitud 
tulud või kulud, mille on põhjustanud varakindlustusjuhtum.

 Üldvastutuskindlustusega kindlustatakse kindlustatud isiku 
vastutus seoses kindlustusperioodil kindlustuse kehtivus-
territooriumil kolmandale isikule tekkinud kahjuga, mis on 
põhjuslikus seoses kindlustatud isiku kindlustuslepingus  
märgitud tegevusega.

  Ehitise valdaja vastutuskindlustusega kindlustatakse 
kindlustatud isiku vastutus seoses kindlustusperioodil 
kolmandale isikule tekkinud kahjuga, mis on põhjuslikus 
seoses sama kindlustuslepingu Varakindlustuse osas 
kindlustatud ehitise omamise või valdamisega.

 Tootja vastutuskindlustusega kindlustatakse kindlustatud 
isiku vastutus seoses kindlustusperioodil kindlustuse 

kehtivusterritooriumil kolmandale isikule tekkinud kahjuga, 
mis on põhjuslikus seoses kindlustatud isiku poolt toodetud, 
müüdud, vahendatud kindlustuslepingus märgitud toote 
puuduse või defektiga.  

  Tööandja vastutuskindlustusega kindlustatakse 
kindlustatud isiku (tööandja) vastutus seoses kindlustuse 
kehtivusterritooriumil töötajaga toimunud tööõnnetusega  
või töötajal diagnoositud kutsehaigestumisega.

  Iga Vastutuskindlustuse liigiga kindlustatakse 
kindlustusandjaga eelnevalt kooskõlastatud ekspertiisi-, 
õigusabi- ja kohtukulud, mis on vajalikud kindlustatud 
vastutuse tuvastamiseks.

  Ravikindlustusega kindlustatakse töötaja tervisega seotud 
kulutused raviteenustele või abivahenditele.

Kokku lepitud kindlustuskaitsed ja kindlustussummad märgitakse 
poliisile.

  Mida ei kindlustata?
Varakindlustusega ei kindlustata:

   mootorsõidukeid, sularaha, väärtpabereid ega muid 
dokumente;

   infotöötlussüsteemides sisalduvat informatsiooni ja tarkvara;
   relvi, laskemoona, lõhkeaineid;
   näidiseid, prototüüpe;
   antiikesemeid ja väärismetallist esemeid.

Ärikatkestuskindlustusega ei kindlustata: 
  äriühingut, mis töötab kahjumiga või mille äritegevuses 

otseselt kasutatav vara (sh hooned, inventar, materjali- või 
kaubavarud) ei ole kindlustatud ERGO Insurance SEs.

Üld-, ehitise valdaja ja tootja vastutuskindlustusega ning 
tööandja vastutuskindlustusega ei ole kaetud: 

  kindlustatud isiku poolt iseendale tekitatud kahju;
  kahju, millest oldi teadlik enne kindlustuslepingu sõlmimist.

Ravikindlustusega ei hüvitata: 

  kahju, mille on tahtlikult põhjustanud kindlustusvõtja või 
kindlustatud isik;

  ravi, mida on osutanud Terviseameti registris registreerimata 
raviasutus, arst või meditsiiniõde;

  traumasid ja vigastusi, mille on põhjustanud tegelemine 
profispordiga või väga riskantse spordialaga;

Esitletud loetelu ei ole ammendav. Kõik kindlustuslepingule 
kohaldatavad välistused on toodud kindlustuslepingus.
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  Kas kindlustuskaitsel on piiranguid? 
Varakindlustusega ei hüvitata kahju ja kulusid, mille otsene või 
kaudne põhjus on:

    kindlustusvõtja või temaga võrdsustatud isiku raske  
hooletus või tahtlus;

    ehitustööd kindlustuskohas; 
    tavapärane kulumine, korrodeerumine, materjali väsimine, 

kõdunemine, seenkahjustus, vamm, niiskus, kuivus või  
muu sarnane pikaajaline protsess;

    maavärin, maapinna liikumine või maalihe.

Ärikatkestuskindlustusega ei hüvitata:

    käibel põhinevaid kulusid;
    kasumit ja kulu, millel ei ole otsest seost kindlustatud  

äritegevusega (nt intressitulu, kinnisvaratehingud);
    trahve, sanktsioone;
    lepinguliste kohustuste täitmata jätmisest või nõuetele  

mittevastavast täitmisest tulenevaid nõudeid.

Üld-, ehitise valdaja ja tootja vastutuskindlustusega ning 
tööandja vastutuskindlustusega ei hüvitata:

    tahtlikult põhjustatud kahju;
    mittevaralisest kahjust (moraalne kahju) tulenevaid nõudeid;
    leppetrahve, intresse, viiviseid jms.

Ravikindlustusega ei hüvitata:

    toitumisspetsialisti, homöopaadi, narkoloogi ja trihholoogi 
teenuseid;

    immuno-, sklero- ja baroteraapiat;
    nägemist korrigeerivaid laseroperatsioone;
    liidete eemaldamise laparoskoopilisi operatsioone;
    iluravi;
    lepingueelse haiguse ja trauma haiglaravi;
    eritoidu ja vitamiinide kulu;
    pere planeerimise kulu; viljatusravi.

Loetletud on tähtsamad kindlustuskaitse piirangud. Täielik
loetelu on toodud kindlustustingimustes.

  Kus ma olen kindlustatud? 
 9 Kindlustuskaitse kehtib kindlustuskohas, s.o kindlustuslepingus märgitud ehitises.
 9 Vastutuskindlustuse kindlustuskaitse kehtib kindlustuslepingus märgitud kindlustusterritooriumil.
 9 Ravikindlustuse kindlustuskaitse kehtib Eestis, Lätis ja Leedus osutatud raviteenustele.

  Millised on minu kohustused? 
• Vastutuskindlustuse kaitsetes teatada ERGO-le viivitamata kindlustatud isiku vastu kahjunõude esitamisest või asjaolust, mis võib viia 

kahjunõude esitamiseni.
• Esitada kindlustuslepingu sõlmimiseks õige info, näiteks teave ehitise kasutusotstarbe, üldpinna, ehitusaasta ja tulepüsivusklassi kohta, 

ravikindlustuse kaitse korral kindlustatute nimekiri. Kindlustusandja eeldab, et klient esitab ka ilma kindlustusandja küsimusteta teabe, mille 
suhtes kindlustusandjal on oluline äratuntav huvi ja millel on oluline mõju kindlustusmaksele. Selline on näiteks teave kindlustusobjektil 
planeeritavate muudatuste kohta kindlustusperioodi jooksul.

• Teatada ERGO-le, kui esitatud andmed muutuvad pärast kindlustuslepingu sõlmimist, nt hakatakse kindlustusobjektil tegema renoveerimis- 
või ehitustöid.

• Tasuda kindlustusmakseid ja selgitada kindlustusvõtjaga võrdsustatud isikutele kindlustuslepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi.
• Teha kõik endast olenev kindlustusjuhtumi ärahoidmiseks, hoida ja kasutada oma vara heaperemehelikult ning hoolsalt, pidada kinni kõigist 

ohutusnõuetest, mis tulenevad kehtivatest õigusaktidest, eeskirjadest, juhenditest, samuti kindlustuslepingus ette nähtud ohutusnõuetest, 
mitte suurendada kindlustusriski ja mitte võimaldada seda suurendada isikutel, kelle eest kindlustusvõtja vastutab.



  Millal kindlustuskaitse algab ja lõpeb?
• Kindlustuskaitse algab kindlustusmakse tasumisel poliisil toodud kuupäeval.
• Ravikindlustuse kriitiliste haiguste lisakaitsele kohaldub kahe kuu pikkune ooteaeg, mida arvestatakse kindlustusperioodi algusest või 

kindlustusperioodil kindlustatud isiku lisamisest.
• Kindlustuskaitse lõpeb pärast kindlustusperioodi lõppu (v.a. tähtajatu lepingu korral), kui kindlustuslepingut ei ole pikendatud järgmiseks 

kindlustusperioodiks. Kindlustuskaitse võib lõppeda ka enne kindlustusperioodi lõppu, kui leping lõpeb või lõpetatakse enne seda. 
Kindlustusandja võib näiteks lepingu lõpetada, kui kindlustuse osamakse jääb vaatamata meeldetuletustele tasumata.

• Kindlustuskaitse lõpeb, kui kindlustusandja on kindlustussumma täielikult välja maksnud. Kindlustussummat saab taastada järgmisel 
kindlustusperioodil (v.a. hüvitatud ravikindlustuse kriitilise haiguse korral).

  Kuidas saan kindlustuslepingu lõpetada?
• Kindlustuslepingut saab lõpetada objekti võõrandamise korral, kindlustushuvi lõppemise korral, pärast kindlustusjuhtumi toimumist ning 

poolte kokkuleppel.
• Lepingu lõpetamiseks tuleb esitada vastav sooviavaldus kindlustusandjale.
• Tähtajatu kindlustuslepingu lõpetamise soovist tuleb ERGO-le teatada enne kindlustusperioodi lõppu.
• Kindlustuslepingu lõpetamise kord ja etteteatamise tähtajad on toodud kindlustustingimustes.
• Lepingu lõpetamise soovist saab ERGO-le teada anda e-posti teel, ERGO e-kontoris ja ERGO esinduses.

• Kui kindlustusjuhtum on toimunud, teatada juhtunust viivitamatult politseile (kui kahtlustatakse kolmanda isiku tahtlikku tegevust) või 
päästeametile (kui tegemist on tulekahju või lõhkekeha plahvatusega). Teistel juhtudel teatada juhtunust vastavatele pädevatele asutustele 
või isikutele.

• Võimaluse korral säilitada kindlustusjuhtumi toimumise koht puutumatuna kuni kindlustusandja korraldusteni. Hoiduda kahjustatud vara 
taastamisest või utiliseerimisest ilma kindlustusandja nõusolekuta.

• Ravikindlustuse kindlustusjuhtumi korral täita raviarsti ettekirjutusi.
• Tasuda kindlustusmakseid ette nähtud ajaks.

€€   Millal ja kuidas ma maksan?
• Kindlustusmakse tuleb tasuda kindlustuspoliisil näidatud summas ja tähtajaks.
• Kui kindlustuslepingus on kokku lepitud makse tasumine osade kaupa, tuleb osamaksed tasuda poliisil näidatud summas ja tähtajaks.


