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5.Kindlustuslepingu kindlustussumma

5.1. 

5.2. 

7.1.1. 

Kriitiliste haiguste kindlustusega kindlustatakse kindlustatu 
ootamatute ja ettenägematute haiguste ja muude juhtumite suhtes. 
Kindlustusjuhtumi korral maksab kindlustusandja kindlustatule 
kindlustuslepingus kokku lepitud kindlustussumma.

Üldsätted:

ERGO Life Insurance SE Eesti filiaal  (edaspidi kindlustusandja) 
kriitiliste haiguste lisakindlustuste tingimused kehtivad vaid koos 
elukindlustuselepingute üldtingimustega ja vastava põhikindlustuse
toote  eritingimustega. Erinevuste korral elukindlustuslepingute 
üldtingimuste, põhikindlustuse toote eritingimuste ja käesolevate 
eritingimuste vahel kehtivad käesolevad eritingimused. Tingimustes 
reguleerimata küsimustes kohaldatakse kindlustusandja üldtingimusi 
ja vastava põhikindlustustoote eritingimusi.

1. Kindlustatud isik

Kindlustatud isik on kindlustuslepingus nimeliselt määratud füüsiline 
isik. Täiskasvanud kindlustatud isiku vanus lepingus saab olla 18 
kuni 65 eluaastat, kindlustatud lapse vanus on 1-17 eluaastat.

2. Soodustatud isik

Soodustatud isik ehk kindlustussumma saaja on kindlustatud isik. 
Kindlustatud lapse korral tema vanem või eeskostja.

3. Kindlustuslepingu kehtivus ja kindlustusperiood

Kindlustusleping kehtib kogu maailmas. Kindlustuskaitse kehtib 
tähtajaliselt kuni isiku mittekindlustatava vanuse saabumiseni. 
Kindlustuskaitse kehtib kuni vastava kindlustusperioodi lõpuni, mil 
isikul täitus vanuse ülempiir. 

4. Kindlustusjuhtum

Kriitiline haigus Täiskasvanu Laps 

Pahaloomulised kasvajad Jah Jah

Äge müokardi infarkt Jah

nsult Jah

arteri šunteerimine Jah

Jah

Jäseme kaotus Jah Jah

Nägemisfunktsiooni sügav kahjustus Jah Jah

Jah

õi luuüdi siirdamine Jah Jah

Jah

Alzheimeri tõbi Jah

Healoomuline ajukasvaja Jah

Alaline ja pöördumatu kurtus Jah Jah

Kõnevõime kaotus Jah

Kolmanda astme põletus Jah

Idiopaatiline Parkinsoni tõbi Jah

Raskekujuline peatrauma lapsel Jah
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6. Mittekindlustatavad isikud

6.1. 
6.2. ateroskleroos, suhkurtõbi e. melliitdiabeet, kroonilised 

    ägenemist andvad vere-, neeru- ja hingamisteede haigused. 
6.3.   psühhiaatrilised haigused ja kroonilised raske närvisüsteemi 
           haigused. 
Isikud, kes viibivad eri-korrektsiooniasutustes või kannavad 
vanglakaristust, ning isikud, kes viibivad sundravil. 

7. Mittekindlustatavad juhtumid

7.1. 
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 7.1.3. kriitiline haigus tekkis seoses kindlustatud isiku 
harrastatud ohtliku spordiala või vabaajategevusega 

mägi-ronimine, langevarjuhüpped, lennusport, 
purilend, lendamine kuumaõhupalliga, auto- ja 

teisiti;
7.1.4.  kindlustatud isikul on diagnoositud kaasa-
           sündinud ainult laste 

7.1.5.  kindlustatud isiku kriitiline haigus põhjustas kindlus-
atud  isiku surma ühe kuu jooksul alates krii-

           tilis haiguse diagnoosimisest.
7.1.6.  Kriitilise haiguse teke on otseses seoses isiku   
           viibimisega kinnipidamisasutuses. 

7.2.  Kindlustussummat ei maksta, kui kriitiline haigus tekkis 
põhjustel, mis ilmnesid perioodil, kui kindlustuskaitse ei 
kehtinud. Kui kindlustuskaitse oli ajutiselt peatatud, jõustub 

kindlustuskatte uuendamise kuupäeva.

8.Kindlustatud isiku ja kindlustusvõtja kohustused

teavitama kindlustusandjat kindlustusjuhtumi tuvastamisest kirjalikult 
nii ruttu kui võimalik, hiljemalt kolme (3) kuu jooksul arvates sellise
teabe saamise kuupäevast.

9. Kindlustushüvitise maksmine

9.1 Kindlustusandja maksab kindlustussumma kindlustatud  
isikule. 

9.2. Kindlustusandja maksab kindlustussumma välja päeva 
jooksul alates kuupäevast, mil talle esitati kogu vajalik teave 
kindlustusjuhtumi toimumise, selle asjaolude ja tagajärgede 

käimas mis tahes õiguskaitseorganite juurdlusi või 
kohtumenetlusi, on kindlustusandjal õigus kindlustussumma 
maksmise otsus kuni juurdluse või kohtumenetluse lõpuni 
edasi lükata. Otsuse, kas esitatud teave on piisav 
kindlustusjuhtumi tuvastamiseks ning otsuse 
kindlustussumma maksmise kohta teeb kindlustusandja. 
Kindlustusandja tasub kindlustatud isikule kindlustussumma 
ühekordse väljamaksega.

10.Kindlustuslepingu muudatused

diagnostilisi kriteeriume ühepoolselt muuta. Kindlustusandjal on 
õigus lisakindlustuse tingimusi muuta, andes sellest kindlustusvõtjale 
kirjalikult teada hiljemalt üks kuu enne kindlustustingimuse 

uuest kindlustusperioodist. Kui kindlustusvõtja kindlustustingimuste 
muudatustega nõus ei ole, siis on mõlemal kindlustuslepingu poolel 
kindlustusleping üles öelda arvates kindlustusperioodi lõppemisest.

7.1.2. kriitiline haigus tekkis narkootikumide, toksilis-  
      te, psühhotroopsete või muude inimese teadvust   

mõjutavate ja intoksikatsiooni eesmärgil tarvitatud 
ainete tagajärjel või  tugevatoimelise ravimi mõjul, 

 mis ei olnud arsti poolt välja kirjutatud;  

sõja või eriolukorra väljakuulutamise, sõja-lise 
tegevuse, mässu, massirahutuste, riigisiseste 
rahutuste, töösulgude ning kinni-pidamise ja arestiga 
riigiasutuste ja -ametnike poolt, sõjaväe-teenistuse või 
osalemisega rahuvalvemissioonidel;




