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Kogumiskindlustuse eritingimused kehtivad koos ERGO Life Insu-
rance SE Eesti � liaali elukindlustuslepingute üldtingimustega. Erine-
vuste korral elukindlustuslepingute üldtingimuste ja kogumiskindlus-
tuse eritingimuste vahel kehtivad kogumiskindlustuse eritingimused.

1. Kindlustusjuhtum ja kindlustussumma

Kindlustusjuhtumiks on kindlustatud isiku surm lepingu kehtivusaja 
jooksul või lepingus kindlaksmääratud tähtaeg (kindlustusperioodi 
lõpp). Kindlustusjuhtumi saabumisel makstakse välja kindlustussumma.
Kui ühe lepinguga laieneb kindlustuskaitse kahele kindlustatud isikule, 
siis on kindlustusjuhtumiks esimesena surnud kindlustatud isiku surm. 
Kindlustussumma makstakse välja ainult ühel korral, ka sel juhul, kui 
mõlemad kindlustatud isikud on surnud  samal ajal.

2. Kasumiosalus

Igale kindlustuslepingule arvutatakse iga-aastast kasumiosa ja lõpp-
kasumiosa.
2.1. Iga-aastast kasumiosa kasutatakse kindlustussumma suuren-

damiseks kindlustusperioodi jooksul. Iga-aastase kasumiosa 
arvel suurenenud kindlustussummat ei saa kindlustusandja 
tulevikus vähendada. Kindlustussumma suurenenud osa osaleb 
samuti edaspidises kasumi jaotuses. Tagastusväärtuse maks-
misel makstakse välja ka kindlustussumma suurenenud osa 
tagastusväärtus.

2.2. Lõppkasumiosa makstakse välja üksnes kindlustusperioodi 
lõppemisel, kuid selle suurust arvestatakse igal kindlustus-
aastal. Lõppkasumiosa suurus võib kindlustusperioodi jooksul 
muutuda.

3. Kindlustuslepingu ülesütlemine. Kindlustuslepingust
taganemine. Lepingu kindlustusmaksevabaks muutmine.
Kindlustuslepingu lõppemine

3.1. 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.

3.2. Kindlustuslepingu tagastusväärtused iga kindlustusaasta lõpu 
seisuga on esitatud kindlustuslepingus.

3.3. Kindlustuse osaline lõpetamine või maksevabaks muutmine 
kindlustusvõtja soovil ei ole võimalik, kui allesjääv kindlustus-
summa või kindlustusmakse on väiksem määratud miinimum-
summast. Sellisel juhul saab kindlustusvõtja kindlustuse täieli-
kult lõpetada. Miinimumsumma on 2500 eurot, miinimummakse 
on 12 eurot, kui pooled  ei ole teisiti kokku leppinud.

3.4. Kindlustusleping lõpeb kindlustusjuhtumi saabumisel või siis, kui 
kindlustusvõtja ütleb lepingu üles.

4. Kindlustuslepingu ümberkujundamise võimalused

Kindlustusvõtjal on kindlustusperioodi jooksul võimalik kujundada 
lepingust tulenev kindlustuskaitse ümber vastavalt oma vajadustele.

4.1. soodustatud isiku muutmine;
4.2. kindlustuse kindlustusmaksevabaks muutmine;
4.3. kindlustusmaksete vähendamine järgmise kindlustusaasta 

algusest;
4.4. kindlustusmaksete tasumise viisi muutmine.
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