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Teabedokumendis on ERGO vähikindlustuse üldine ülevaade. Teabedokument ei kajasta Teie kindlustushuvist ja nõudmistest lähtuvaid 
kindlustuslepingu tingimusi. Lepingu tingimused on muudes dokumentides, näiteks pakkumuses, kindlustustingimustes ja poliisil.

Mis liiki kindlustusega on tegemist?
Vähikindlustus on vabatahtlik kindlustus, mis on mõeldud halvaloomulise haiguse ravivajaduse toetamiseks. Vabatahtliku vähikindlustuse eesmärk 
on maksta hüvitist diagnoositud pahaloomulise haiguse korral, kindlustuslepingus toodud ulatuses.

  Mida kindlustatakse?
  Pahaloomuliste invasiivsete kasvajate korral hüvitame 100% 

kindlustussummast.
  Varaste ehk preinvasiivsete pahaloomuliste kasvajate korral 

hüvitame 20% kindlustussummast
  Invasiivsete mittemelanoomsete nahakasvajate korral 

hüvitame 10% kindlustussummast
  Automaatselt on kindlustuskaitsega kaetud kindlustatud isiku 

alaealised lapsed kindlustussummaga 50% kindlustatud isiku 
poolt valitud kindlustussummast.

  Mida ei kindlustata?
   healoomulised kasvajad
   koemuutused e. düsplaasiad ja nende jälgimine 

pahaloomulisuse kahtlusel
   ebaselge või teadmata loomusega kasvajad

  Kas kindlustuskaitsel on piiranguid?
    Kindlustuslepingu sõlmimisel valeandmete esitamine 

võib tähendada kindlustushüvitise vähendamist või selle 
maksmisest loobumist.

  Kus ma olen kindlustatud?
 9 Kindlustus kehtib kogu maailmas. 

  Millised on minu kohustused?
• Esitada kindlustuslepingu sõlmimisel õige ja täielik info olemasolevate või varasemate terviseprobleemide kohta, näiteks teave hetkel 

esinevate kaebuste, krooniliste haiguste ja varasema ravi kohta.
• Teatada kindlustusandjale kontaktandmete muutumisest.
• Teatada kindlustusandjale kahjujuhtumist telefonil +372 610 6500, e-posti aadressil kahju@ergo.ee või täita ERGO kodulehel kahjuteade.
• Kindlustusjuhtumi korral esitada vajalikud dokumendid, mis kinnitavad arstlikke uuringuid ja haiguse diagnoosi.
• Tasuda kindlustusmakseid ettenähtud ajaks.

€€   Millal ja kuidas ma maksan?
Kindlustusmakse tuleb tasuda kindlustuslepingus näidatud summas ja tähtajaks.
• Kui kindlustuslepingus on kokku lepitud makse tasumine osade kaupa, tuleb osamaksed tasuda poliisil näidatud summas ja tähtajaks.



  Millal kindlustuskaitse algab ja lõpeb?
• Kindlustuskaitse algab pärast kindlustuslepingu sõlmimist ja kindlustuslepingus märgitud ooteaja möödumist.
• Kindlustuskaitse lõpeb, kui kindlustusandja on kindlustussumma 100% ühekordselt välja maksnud.
• Tähtajalise kindlustuslepingu kindlustuskaitse lõpeb pärast kindlustusperioodi lõppu, kui kindlustuslepingut ei ole pikendatud järgmiseks 

perioodiks. 
• Kindlustuskaitse lõpeb, kui kindlustusvõtja või kindlustusandja lõpetab kindlustuslepingu. 

  Kuidas saan kindlustuslepingu lõpetada?
Kindlustuslepingu saab lõpetada poolte kokkuleppel.
• Lepingu lõpetamiseks tuleb esitada kindlustusandjale e-posti teel või kindlustusandja esinduses kirjalik avaldus.
• Tähtajatu kindlustuslepingu lõpetamisest tuleb ette teatada vähemalt üks kuu.
• Kindlustusandjal on õigus tähtajatu vähikindlustusleping esimese kolme aasta jooksul korraliselt üles öelda, teatades sellest vähemalt 

üks kuu ette.
• Kindlustuslepingu lõpetamise täpsem kord on toodud kindlustustingimustes.


