HARIDUSKINDLUSTUSE ERITINGIMUSED
Tunnuskoodid 8Õ ja 8ÕT
TI.0154.16
Hariduskindlustuse eritingimused kehtivad koos ERGO Life Insurance
SE Eesti filiaali elukindlustuslepingute üldtingimustega. Erinevuste
korral elukindlustuslepingute üldtingimuste ja hariduskindlustuse
eritingimuste vahel kehtivad hariduskindlustuse eritingimused.

1. Kindlustusjuhtum ja kindlustussumma
1.1. Tunnuskood 8Õ.
Kindlustusjuhtumiks on lepingus kindlaksmääratud tähtaeg
(kindlustusperioodi lõpp ehk õpperaha väljamaksmise algus).
Kindlustusjuhtumi saabumisel makstakse soodustatud isikule
ehk lapsele õpperaha igakuiste maksetena kuue aasta jooksul.
Igakuise õpperaha väljamaksmise asemel on kindlustusvõtjal
õigus nõuda ühekordset väljamakset, mis saadakse tulevikus
makstavat igakuist õpperaha diskonteerides.
1.2. Tunnuskood 8ÕT.
Kindlustusjuhtumiks on kindlustatud isiku surm kindlustusperioodi jooksul ja lepingus kindlaksmääratud tähtaeg (kindlustusperioodi lõpp ehk õpperaha väljamaksmise algus).
Kui kindlustatud isik sureb enne õpperaha väljamaksmise
algust, maksab kindlustusandja soodustatud isikule ehk lapsele
kindlustatu surmale järgnevast kuust kuni õpperahade väljamaksmise tähtaja saabumiseni igakuist toitjakaotuspensioni,
mis on pool lepingujärgse igakuise õpperaha suurusest.
Kui ühe lepinguga laieneb kindlustuskaitse kahele kindlustatud
isikule , siis makstakse toitjakaotuspensioni esimesena surnud
kindlustatud isiku surmale järgnevast kuust. Toitjakaotuspensioni makstakse ainult poole igakuise õpperaha ulatuses ka siis,
kui kindlustatud isikud on surnud ühel ajal.
Õpperaha väljamaksmise algusest alates makstakse soodustatud isikule ehk lapsele õpperaha igakuiste maksetena kuue
aasta jooksul. Igakuise õpperaha väljamaksmise asemel on
kindlustusvõtjal õigus nõuda ühekordset väljamakset, mis
saadakse tulevikus makstavat igakuist õpperaha diskonteerides.

2. Kindlustusmaksete tasumine
Kindlustusmakseid tuleb tasuda vastavalt kokkuleppele kas aasta,
poolaasta, kvartali või kuu kaupa kuni kindlustatud isiku surmani, kuid
mitte kauem kui kindlustusperioodi lõpuni.
Kindlustatud isiku surmale järgnevast kuust pole vaja kindlustusmakseid edasi tasuda ja käesolevate tingimuste punktis 1 märgitud
summad makstakse välja esialgselt kokkulepitud suuruses ja tähtajal.

3.2. Toitjakaotuspensioni iga-aastane kasumiosa makstakse välja
koos toitjakaotuspensioniga. Kasumiosa sõltub kindlustusandja
poolt igaks aastaks kehtestatud toitjakaotuspensioni kasumiosa
määrast. Kasumiosa määr omakorda sõltub kindlustatud isikute
tegelikust suremusest.
3.3. Lõppkasumiosa arvutatakse igal kindlustusaastal, kuid see
makstakse välja õpperaha juurdemaksuna üksnes kindlustusperioodi lõppemisel. Lõppkasumiosa suurus võib kindlustusperioodi jooksul muutuda.

4. Kindlustuslepingu ülesütlemine. Kindlustuslepingust
taganemine. Lepingu kindlustusmaksevabaks muutmine.
Kindlustuslepingu osaline lõpetamine. Kindlustuslepingu
lõppemine.
4.1. Kindlustuslepingu ülesütlemisel või sellest taganemisel maksab
kindlustusandja tagastusväärtuse. Esimestel kindlustusaastatel
ei ole tagastusväärtust tekkinud või see on väga väike. Enamasti
on tagastusväärtus väiksem kui tasutud kindlustusmaksete
summa.
4.2. Kindlustuse osaline lõpetamine või maksevabaks muutmine
kindlustusvõtja soovil ei ole võimalik, kui allesjääv kindlustussumma või kindlustusmakse on väiksem kindlustusandja ja
kindlustusvõtja vahel kokkulepitud miinimumsummast. Sellisel
juhul saab kindlustusvõtja kindlustuse täielikult lõpetada.
Miinimumsumma on 25 eurot, miinimummakse on 12 eurot, kui
pooled ei ole teisiti kokku leppinud.
Kui oli kokku lepitud õpperaha maksmises koos toitjakaotuspensioni saamise võimalusega, siis lepingu kindlustusmaksevabaks
muutmisel toitjakaotuspensioni ei maksta.
4.3. Kindlustusleping lõpeb kokkulepitud õpperaha väljamaksmisel
või siis, kui kindlustusvõtja ütleb lepingu üles.

5. Kindlustuslepingu ümberkujundamise võimalused
Kindlustusvõtjal on kindlustusperioodi jooksul võimalik kujundada
lepingust tulenev kindlustuskaitse ümber vastavalt oma vajadustele.
5.1. Võimalused, mis ei vaja kindlustusandja nõusolekut, on järgmised:
5.1.1. soodustatud isiku muutmine;
5.1.2. kindlustuse kindlustusmaksevabaks muutmine;
5.1.3. kindlustusmaksete vähendamine järgmise kindlustusaasta algusest;
5.1.4. kindlustusmaksete tasumise viisi muutmine.

3. Kasumiosalus
Igale kindlustuslepingule arvutatakse õpperaha iga-aastast kasumiosa, toitjakaotuspensioni iga-aastast kasumiosa ja lõppkasumiosa.
3.1. Õpperaha iga-aastast kasumiosa kasutatakse õpperaha suurendamiseks kindlustusperioodi jooksul. Iga-aastase kasumiosa
arvel suurenenud õpperaha ei saa kindlustusandja tulevikus
vähendada. Õpperaha suurenenud osa osaleb samuti kasumi
edaspidises jaotuses. Tagastusväärtuse maksmisel makstakse
välja ka õpperaha suurenenud osa tagastusväärtus.
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