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Käesolevad elukindlustuse eritingimused kehtivad vaid koos ERGO
Life Insurance SE Eesti filiaali elukindlustuslepingute üldtingimustega.
Vastuolude korral elukindlustuslepingute üldtingimuste ja elukindlustuse eritingimuste vahel kohaldatakse elukindlustuse eritingimusi.
Kindlustustingimustes lahendamata küsimustes juhinduvad kindlustuslepingu pooled võlaõigusseadusest ja muudest õigusaktidest.

6.2.

1. Kindlustusvõtja, kindlustatud isik, soodustatud isik

7.1.

1.1.
1.2.

1.3.

Kindlustusvõtja on isik, kel on kindlustushuvi ja kes on sõlminud
kindlustusandjaga kindlustuslepingu.
Kindlustatud isik on kindlustusvõtja või kindlustuslepingus
nimeliselt määratud kolmas isik, kellega seotud kindlustusrisk
on kindlustatud. Kindlustatuks saab olla isik, kes kindlustuslepingu sõlmimisel on vähemalt 18aastane ja kes jooksva kindlustusaasta lõppedes ei ole vanem kui 75aastane.
Soodustatud isik on kindlustuslepingus nimetatud isik, kel on
kindlustusjuhtumi korral õigus saada kindlustusandja kohustuse täitmine vastavalt kindlustuslepingule.

6.3.

7. Kindlustuslepingu muutmine

7.2.

2. Kindlustusjuhtum
Kindlustusjuhtum on kindlustatud isiku surm kindlustuslepingu
kehtivuse ajal.

3. Kindlustussumma
Kindlustussumma on maksimaalne
kindlustusjuhtumi saabumisel.

7.3.
väljamakstav

rahasumma

4. Kindlustusperiood
Kindlustusperiood algab kindlustuslepingus kokkulepitud kuupäeval
ja lõpeb hiljemalt selle kindlustusaasta lõpus, mille kestel kindlustatu
saab 75aastaseks. Kindlustusperioodi algus- ja lõppkuupäev märgitakse kindlustuspoliisile.

6. Kindlustusmakse
6.1.

Kindlustuslepingu pooled võivad omavahelisel kokkuleppel
teha kindlustuslepingus igal ajal alljärgnevaid muudatusi:
7.1.1. soodustatud isikute muutmine;
7.1.2. kindlustusmaksete tasumise viisi muutmine;
7.1.3. kindlustussumma muutmine;
7.1.4. lisakindlustustuste lisamine või nendest loobumine;
7.1.5. lisakindlustuste kindlustussummade muutmine.
Kindlustusandja on kohustatud teavitama kindlustusvõtjat
hinnakirja ja/või eritingimuste muudatustest vähemalt 30
päeva enne muudatuste jõustumist.
7.2.1. Muudatuste teave edastatakse kindlustusvõtja e-posti
aadressile või SMS-sõnumiga kindlustusandjale teada
antud mobiiltelefoninumbrile või kui kindlustusvõtja ei
ole kindlustusandjale teada andnud kumbagi eelnevat,
siis postiaadressile.
7.2.2. Kui kindlustusvõtja ei nõustu muudatustega, on tal
õigus leping üles öelda, teatades sellest kindlustusandjale. Kui kindlustusvõtja ei ole 30 päeva jooksul
arvates teabe kättesaamisest lepingut üles öelnud,
loetakse kindlustusvõtja muudatustega nõustunuks.
Kindlustuslepingut ei ole võimalik muuta kindlustusmaksevabaks.

8. Kindlustuslepingu ülesütlemine ja lõppemine
8.1.

8.2.

5. Kindlustusaasta
Kindlustusperiood on jagatud 12kuulisteks järjestikusteks ajavahemikeks ehk kindlustusaastateks. Esimene kindlustusaasta hakkab
kulgema kindlustusperioodi alguskuupäeval. Kindlustusaasta on
kindlustusmakse arvestuse aluseks.

Kindlustusmakse muutub igal kindlustusaastal vastavalt kindlustatud isiku vanusele.
Kindlustusmakse kujunemise põhimõtted on esitatud kindlustusandja kehtivas hinnakirjas.

8.3.
8.4.
8.5.
8.6.

Kindlustuslepingu pooltel on õigus kindlustusleping igal ajal
üles öelda, teatades sellest teisele poolele kirjalikult üks kuu
ette. Kindlustusleping lõpetatakse jooksva kalendrikuu lõppkuupäeva seisuga.
Kindlustusleping lõpeb:
8.2.1. hiljemalt selle kindlustusaasta lõpus, mille kestel kindlustatu saab 75aastaseks;
8.2.2. kindlustusjuhtumi toimumise ja kindlustusandja lepingujärgsete kohustuste täitmisega;
8.2.3. seaduses ette nähtud muudel alustel.
Kindlustuslepingule ei teki tagastusväärtust.
Kasumiosalus ei kuulu arvestamisele ja väljamaksmisele.
Kindlustuslepingu ülesütlemisel või lepingust taganemisel
tagastab kindlustusandja kindlustusvõtjale kindlustusmakse
kasutamata kindlustusperioodi eest.
Kindlustusandjal on õigus tagastatavast kindlustusmaksest
maha arvata asjaajamiskulud vastavalt kehtivale hinnakirjale.

Kindlustusmakse on rahasumma, mida kindlustusvõtja on
lepingu tingimuste kohaselt kohustatud kindlustusandjale
tasuma.
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