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Töövõimetuse lisakindlustusega kindlustatakse kindlustatu ootamatult
ja ettenägematult tekkinud väga raske tervisekahjustuse suhtes, kui
selle tõttu on tal määratud puuduv töövõime, mille tõttu ei saa ta käia
tööl ja teenida tulu. Töövõimetuse lisakindlustus on võimalik valida
elukindlustuse lepingu sõlmimisel. Kindlustusjuhtumi korral maksab
kindlustusandja kindlustatule välja kindlustussumma.

Üldtingimused
Töövõimetuse
lisakindlustuse
(edaspidi
lisakindlustus)
eritingimused kehtivad vaid koos ERGO Life Insurance SE Eesti
filiaali üld- ja põhikindlustuse tingimustega. Vastuolude korral
üldja põhikindlustuse tingimuste ja lisakindlustuse tingimuste vahel
kohaldatakse lisakindlustuse tingimusi.

1. Kindlustatud isik
Kindlustatud isik on lepingus märgitud füüsiline isik. Kindlustatud isik
määratakse kindlustuslepingus nimeliselt . Kindlustatud isiku vanus
lepingu sõlmimisel saab olla 18 kuni 55 eluaastat. Kindlustuskaitse
kehtib kuni isiku 65 aastaseks saamiseni.

2. Soodustatud isik
Soodustatud isik

on kindlustatud isik.

3. Kindlusussumma
3.1 Kindlustussumma on lepingus määratud kindlustussumma, mis
makstakse kindlustusjuhtumi korral välja ühekordse maksena.
Lisakindlustushüvitise väljamaksmise järel lisakindlustuse kaitse
lõppeb.
3.2

5.1.2. alkohoolsete, narkootiliste, toksiliste või muude joovastavate ainete toime, samuti arsti poolt määramata
tugevatoimeliste ravimite toime;
5.1.3. AIDSi põdemine või HIV-kandlus;
5.1.4. kindlustatu tegelemine ohtlike spordialadega nagu aerosport (sh langevarjuhüpped, lendamine puri- ja
väikelennukiga,
paragliding
jms);
sukeldumine
sügavamale kui 40m ja ekstreemsed sukeldumistehnikad,
nagu apnoesukeldumine jmt; samuti alpinism, mägi- ja
kaljuronimine,
heliskiing
ehk
koptersuusatamine,
mäesuusatamine ja lumelauasõit märgistamata radadel;
bobikelgusõit, mootorratta või auto ringraja või rallisõit,
mootorsõidukite (sh mootorpaatide) kiirendusvõistlused;
benji-hüpe jms;
5.1.5. kindlustustatu teenimine kaitseväes või asendusteenistuses;
5.1.6. kindlustustatu õigusvastane tegu.
5.2. Puuduv töövõime ei ole kindlustusjuhtum ning kindlustusandja ei
maksa kindlustussummat välja, kui töövõimetus on tekkinud
kuue kuu jooksul arvates esmase kindlustusperioodi
alguskuupäevast (v.a juhul, kui see on tekkinud ootamatu ja
kindlustatu tahtest sõltumatu õnnetusjuhtumi tagajärjel).
Eelnimetatud tingimus kehtib ka kindlustussumma suurendamise
korral, suurendatud kindlustussumma osas.

Väljamakstud kindlustussumma võrra vähendatakse põhikindlustuse kaitset ja kui väljamakse on samasuur kui põhikindlustus siis
peale kindlustushüvitise väljamaksmist lõppeb ka põhileping.

3.3 Alates 60 eluaastast toimub kindlustussummade vähendamine
vastavalt lepingus märgitule. Kindlustuskaitse vähendamine
toimub 60 aasta vanuselt viimasest kehtivast kindlustussummast
lähtuvalt: vanus 61 – 20%, vanus 62 – 40%, vanus 63 – 60%,
vanus 64 – 80%.

6. Kindlustusandja vabanemine kindlustuslepingu
täitmise kohustusest
6.1. Kindlustusandja vabaneb kindlustuslepingu täitmise kohustusest,
kui:
6.1.1. kindlustusvõtja või kindlustatud isik on esitanud ebaõigeid
või puudulikke andmeid kindlustuslepingu sõlmimisel ja/
või töövõimetuse lisakindlustuse sõlmimisel või
kindlustus-juhtumi käsitlemisel;
6.1.2. kindlustusvõtja või kindlustatud isik ei ole edastanud kindlustusandjale kindlustusjuhtumi põhjuste ja suuruse
kindlaks-tegemiseks vajalikku teavet või ei ole pöördunud
kindlustusandja määratud ekspertarsti poole vajalike
uuringute läbimiseks ühe aasta jooksul pärast
kindlustusjuhtumist teada saamist.

4. Kindlustusjuhtum

7. Kindlustussumma väljamaksmine

Kindlustusjuhtum on kindlustatud isiku kindlustusperioodi jooksul
tekkinud juhtum, mis oli põhuseks täieliku töövõimetuse tekkeks
haiguse või kehavigastuse tõttu, mis on meditsiiniliselt tõendatud ning
ei võimalda töötada ja teenida töötasu või saada tasu mis tahes
ametis või tegevusalal. Töövõimetus on täielik, kui puuduv töövõime
on määratud vähemalt 12 järjestikuseks kuuks. Puuduva töövõime
määramise aluseks on Eesti Vabariigi vastavat valdkonda
reguleerivad õigusaktid. Töövõime hindamisel ei arvestata olukorda
tööturul, kindlustatu eriala, ametit, hobisid ega eluviisi. Töövõime
puudumise tuvastamine peab toimuma 3 aasta jooksul alates
kindlustusjuhtumi toimumisest.

7.1. Puuduva
töövõime tuvastamisest tuleb kindlustusandjat
viivitamatult teavitada.
7.2. Kindlustussumma makstakse välja järgmiste dokumentide
esitamisel:

5. Välistused
5.1. Kindlustusandja ei maksa kindlustussummat välja, kui kindlustatud isiku täieliku ja püsiva töövõimetuse põhjuseks on:
5.1.1. Kindlustatu enesetapukatse või endale tahtlikult tekitatud
tervisekahjustus;
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•hüvitistaotlus;
•kindlustatu isikut tõendav dokument;
•kindlustatu tervisekaardi ja/või haigusloo väljavõte, töövõime
hindamise otsus;
•kohtu, politsei või muu uurimisasutuse otsuse ärakiri juhul kui
töövõimetuse põhjus on seotud väärteoga või kuriteoga;
•muud kindlustusjuhtumiga seotud dokumendid.
7.3. Kindlustusandja ei ole kohustatud aktsepteerima kindlustusvõtja
või kindlustatu esitatud tõendeid, vaid võib vajaduse korral
väljamakse kohustuse kindlakstegemiseks nõuda oma kulul
kindlustatud isiku meditsiinilisi lisauuringuid või küsida
ekspertarsti arvamust.
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7.4. Väljamakse tehakse kümne tööpäeva jooksul pärast seda,
kui kindlustusvõtja või kindlustatud isik on esitanud kõik
vajalikud dokumendid ja maksmise alus on kindlaks tehtud.

8. Lisakindlustuse muutmine ja lõppemine
8.1 Kindlustusandjal on õigus muuta lisakindlustuse tingimusi ja/või
-makset juhul, kui on muutunud kindlustustingimustele
kohaldatavad õigusaktid või asjaolud, mille alusel arvutatakse
kindlustusmakset ja mis ei ole poolte kontrolli all.
Kindlustusandja on kohustatud kindlustusmakse muudatusest
kindlustusvõtjat teavitama hiljemalt 30 päeva enne muudatuste
kehtima hakkamist. Kui kindlustusvõtja ei ole nõus
kindlustusmakse
muudatusega,
siis
on
tal
õigus
kindlustusleping üles öelda, enne muudatuste jõustumist
kindlustusandjat sellest teavitades.

Kehtivad alates 01.07.2016

8.2. Lisakindlustus lõpeb:
•kindlustusjuhtumi ja kindlustusandja lepingujärgse
kohustuse täitmisega;
•selle kindlustusperioodi lõpul, mil kindlustatud isik sai 65
aastaseks;
•lisakindlustuse ülesütlemisel või sellest taganemisel
vastavalt seadusele või kindlustuslepingule;
•seaduses ette nähtud muudel alustel.
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