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Kindlustustoote teabedokument annab üldise ülevaate kindlustustoote kohta. Teabedokument ei kajasta kliendi valikust sõltuvaid eripärasid. 
Terviklik teave sõlmitava kindlustuslepingu kohta on toodud teistes dokumentides, kindlustustingimustes, pakkumuses ja poliisil.

Mis liiki kindlustusega on tegemist?
Õnnetusjuhtumikindlustus on vabatahtlik kindlustus. Õnnetusjuhtumikindlustuse eesmärk on kindlustatud isiku ja/või tema lähedaste majan-
dusmurede leevendamine ootamatu õnnetuse korral, mis põhjustab kindlustatud isiku tervisliku seisundi halvenemise või surma.

  Mida kindlustatakse? 
  Lähtuvalt lepingu sõlmimisel valitud kindlustusvõimalusest on 

kindlustatud inimese elu ja tervis seoses õnnetusjuhtumiga

  Hüvitised on: 
püsiva puude hüvitis – tagab rahamurede leevendamise 
parimad võimalused pikemaks ajaks
ravikulu hüvitis – korvab õnnetuse tagajärjel tekkinud 
mõistlikud ja põhjendatud ravikulud, mida ei hüvita Eesti 
Haigekassa
päevaraha hüvitis – korvab saamata jäänud tulu iga 
töövõimetuslehel oldud ravipäeva eest, sõltumata sellest, 
kas tegemist on raviga haiglas või kodus. Päevaraha 
makstakse juhul, kui ravi kestab üle seitsme päeva
valuraha hüvitis – pakub ajutise tervisekahjustuse 
ühekordset hüvitist. Valuraha makstakse juhul, kui ravi 
kestab vähemalt seitse päeva
surmahüvitis – mõeldud kindlustatud inimese surma korral 
tema lähedaste majandusmurede leevendamiseks

Kokku lepitud kindlustuskaitsed ja kindlustussummad 
märgi-takse poliisile

  Kus ma olen kindlustatud? 
ERGO õnnetusjuhtumikindlustus kehtib kogu maailmas
Ravikulu hüvitame Eestis registreeritud riigi-, munitsipaal- või eraraviasutuse või taastusravikeskuse arvete alusel

  Millised on minu kohustused? 
• Esitan kindlustuslepingu sõlmimiseks õige info.Näiteks teabe selle kohta, et töötan eriti ohtlikes ja rasketes oludes, viibin sõjapiirkonnas,

tegelen ohtliku hobiga
• Teavitan ERGOt, kui esitatud andmed muutuvad peale kindlustuslepingu sõlmimist
• Tasun kindlustusmakse ja selgitan kindlustatule lepingu olemust
• Käitun lepingu kehtivuse ajal mõistlikult ennetamaks kahju tekkimist
• Kindlustusjuhtumi korral teen kõik endast sõltuva hoidmaks ära kahju suurenemise
• Kui kindlustusjuhtum on toimunud, pöördun arsti poole, täidan arsti ettekirjutusi

  Kas kindlustuskaitsel on piiranguid? 
Näiteks ei hüvitata:

     kahju, mis on seotud kindlustatud inimese sooviga 
põhjustada endale tervisekahjustust või surma 

     kahju, mis on tekkinud seoses inimese tervisliku 
seisundi või varem põetud haiguste või nende raviga 
(nt ajurabandus, epilepsiahoog jmt) 

  Mida ei kindlustata?
Kindlustatud ei ole: 

   füüsilise või vaimse puudega inimene, kes vajab 
hooldust või järelevalvet

   õhusport (sh benji- ja langevarjuhüpped, poks  
(sh kikkpoks, Tai poks jms), alpinism jm mägironimise 
vormid, kiir- ja sööstlaskumine, mäesuusatamine 
radadeta nõlvadel või väljaspool suusaradu,  
kärestikusõit e rafting

   õhusõiduki meeskonna liikmed ega kaitsejõududes 
suure riskiga ülesannete täitjad, aja- või tegevteenis-
tuses või sõjalisel missioonil viibijad

TD.1101.2018.5.16

1



  Millal kindlustuskaitse algab ja lõpeb?
• Kindlustuskaitse algab pärast kindlustuslepingu sõlmimist, poliisil toodud kuupäeval.
• Kindlustuskaitse lõppeb perioodi möödumisel, kui kindlustuslepingut ei ole pikendatud  järgmiseks perioodiks. Kindlustuskaitse võib lõppeda

ka enne perioodi lõppu, kui leping lõppeb või lõpetatakse enne seda. Näiteks võib kindlustusandja lepingu lõpetada, kui kindlustuse järgmakse
jääb vaatamata meeldetuletustele tasumata.

   Kuidas saan kindlustuslepingu lõpetada?
• Kindlustuslepingut saab lõpetada  kindlustushuvi lõppemisel, peale kindlustusjuhtumi toimumist ning poolte kokkuleppel.
• Lepingu lõpetamiseks tuleb esitada vastav sooviavaldus kindlustusandjale.
• Kui sõlmin tähtajatu kindlustuslepingu pean ERGOt lõpetamise soovist teavitama enne aastase kindlustusperioodi möödumist.
• Kindlustuslepingu lõpetamise kord ja etteteatamise tähtajad on toodud kindlustustingimustes.
• Lepingu lõpetamise soovist saan ERGOle teada anda e-posti teel, ERGO e-kontoris või pöördun ERGO esindusse.

€€   Millal ja kuidas ma maksan?
• Kindlustusmakse tuleb tasuda kindlustuspoliisil näidatud summas ja tähtajaks.
• Kui kindlustuslepingus on kokku lepitud makse tasumine osade kaupa, siis tuleb kindlustusmakse teine ja järgnevad osad tasuda

poliisil näidatud summas ja tähtajaks.
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