
Käesolev kindlustuspoliis tõendab, et kindlustusandja ja kindlustusvõtja on sõlminud tähtajalise kindlustuslepingu.
KINDLUSTUSVÕTJA
Eesti Jahtklubide Liit
Aadress Regati pst 1, 11911 Tallinn Registrikood 80074834
Telefon E-post puri@puri.ee
KINDLUSTUSANDJA
ERGO Insurance SE
Aadress A. H. Tammsaare tee 47, 11316 Tallinn Registrikood 10017013
Telefon +372 610 6500, faks +372 610 6501 E-post info@ergo.ee
KINDLUSTUSVAHENDAJA
IIZI Kindlustusmaakler AS
Aadress Pärnu mnt 158/1, 11317 Tallinn Registrikood 10641929
Telefon +372 666 0300 E-post info@iizi.ee
SOODUSTATUD ISIK
Kindlustatud isikute pärijad

KINDLUSTAMINE
Eesti Jahtklubide Liit
võistluspurjetajad

Ettevõtte tegevusala Purjetamine

Kindlustatud isikute arv 1000 isikut nimekirja alusel
Riskigrupp Sportlane
Kindlustussumma 10 000 eurot
Kindlustushüvitise liik, Kindlustushüvitise liik Hüvitispiir Omavastutus
valitud kindlustuskaitse Püsiva puude hüvitis 10 000 eurot -
ja omavastutus Surmahüvitis 10 000 eurot -

Ravikulu 1 000 eurot 50 eurot
Valuraha - -
Päevaraha - -

Kindlustuskaitse
kehtivus

Võistlustel_

Kindlustusterritoorium Kogu maailm. Ravikulu hüvitatakse ainult Eestis._

Lisatingimused Kindlustusperioodil toimunud muudatustest tulenev tasaarveldus tehakse kindlustusperioodi lõpul. _

Märkused Kindlustushüvitise suurus ühe kindlustusjuhtumi kohta sõltub kindlustusjuhtumi tagajärjel kindlustatule tekkinud
vigastuste_ulatusest, kindlustuslepingu järgsest hüvitispiirist ja kindlustussummast._
Omavastutust arvestatakse iga kindlustatud isiku ja iga kindlustusjuhtumi kohta_
Kindlustatud on võistluspurjetajad, kes osalevad Eesti Karikasarja võistlusetappidel ja Eesti Meistrivõistlustel ning
omavad EJL_võistluslitsentsi._
Kindlustuskaitse kehtib purjetamisvõistluste ajal ning võistluseelsel ettevalmistamisel (nt. jahi põhjapesu, vettelaskmine
ja_väljatõstmine). Purjetamisvõistluse aeg on kuupäevade vahemik võistluse algusest kuni võistluse lõpuni.
Kindlustusleping ei laiene_õnnetustele, mis toimuvad võistluspaika ning tagasi jõudmisel._
Kindlustusvõtja teavitab kindlustusandjat kindlustatud isikute nimekirja muudatustest e-posti teel kaks korda kuus, st iga
kuu 14._ja 28. kuupäeval._

Kindlustusperiood 12 kuud Alates 22.05.2015 kuni 21.05.2016
Kindlustuslepingu kehtivus Kindlustusleping on tähtajaline_
Kindlustusmakse 2 994,00 eurot kuulub tasumisele järgnevatel tähtpäevadel

Tasumise tähtpäev Makse suurus
1. makse 28.05.2015 1 497,00 eurot 

2. makse 22.11.2015 1 497,00 eurot 

Kindlustuspoliisi osad Kindlustuslepingute üldtingimused KT.0919.13. Õnnetusjuhtumikindlustuse tingimused KT.0918.13.
Õnnetusjuhtumikindlustuse valuraha_ja püsiva puude hüvitiste tabel KT.0920.13._
Kindlustustingimustega on võimalik tutvuda ERGO kodulehel: www.ergo.ee/tingimused. Vaata ka:
www.ergo.ee/tasubteada._

Poliisi väljastamise kuupäev 21.05.2015 16:15

Kindlustusvõtja nõustub sellega, et dokument on koostatud elektrooniliselt ja seda ei allkirjastata. Sõlmitud kindlustuslepingu kindlustusmakse
tasumisega kinnitab kindlustusvõtja, et ta nõustub kindlustuslepinguga ja selles esitatud andmetega.
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TEADMISEKS KINDLUSTUSVÕTJALE

Kindlustusleping jõustub ja kindlustuskaitse algab poliisil märgitud kindlustusperioodi
alguskuupäeval. Kindlustuskaitse lõpeb poliisil märgitud kindlustusperioodi lõppkuupäeval.

Kindlustusmakse tasumisega kinnitab kindlustusvõtja kindlustuslepingu tingimustega nõustumist.

Kui kindlustusmakse või selle osalise tasumise korral kindlustusmakse esimene osa ei ole pärast
kindlustuslepingu sõlmimist tasutud kokkulepitud tähtpäevaks, vabaneb kindlustusandja
kindlustuslepingu täitmise kohustusest. Kui kindlustusvõtja ei ole tasunud esimest
kindlustusmakset 14 päeva jooksul arvates kokkulepitud tähtpäevast ja kui kindlustusandja ei ole
andnud kindlustusvõtjale selle aja jooksul makse tasumise uut tähtaega, siis eeldatakse, et
kindlustusandja on lepingust taganenud.

Kui kindlustusvõtja ei tasu teist või järgnevat kindlustusmakset tähtaegselt, määrab
kindlustusandja kirjalikult kindlustusvõtjale kindlustusmakse tasumiseks uue tähtaja.

Kui kindlustusjuhtum toimub pärast määratud tähtaja möödumist, ilma et kindlustusvõtja oleks
kindlustusjuhtumi toimumise ajaks kindlustusmakset tasunud, vabaneb kindlustusandja
kindlustuslepingu täitmise kohustusest.

Kindlustuslepingu pooltel on õigus kindlustusleping ennetähtaegselt lõpetada
kindlustustingimustes ja/või võlaõigusseaduses ettenähtud alustel.

Kindlustusjuhtumi toimumisest ja kindlustusriski suurenemisest tuleb kindlustusandjale
viivitamatult teatada.

Kindlustuspoliisi kadumise või hävimise korral on kindlustusvõtjal õigus nõuda kindlustusandjalt
asenduspoliisi.

Kindlustuslepingule kohaldatakse Eesti õigust.

Kui kindlustusvõtja ei ole kindlustusandja tegevusega rahul, on tal õigus pöörduda
Finantsinspektsiooni aadressil Sakala 4, 15030 Tallinn.

Kindlustusvõtja kinnitab, et:
• Kõik kindlustuslepingus esitatud andmed on tõesed ja täielikud;
• Ta on teadlik sellest, et teatamiskohustuse rikkumise korral on kindlustusandjal õigus

kindlustuslepingust taganeda või nõuda kindlustusmakse suurendamist;
• Ta on nõus sellega, et kindlustusandja töötleb tema isikuandmeid lepingu täitmise eesmärgil;
• Ta on tutvunud kindlustuslepingu osaks olevate kindlustustingimustega ja soovib sõlmida

kindlustuslepingu nende tingimuste järgi.

Kindlustusjuhtumist saab ERGO-le teada anda järgmiselt:
• Teatega ERGO kodulehel www.ergo.ee/kahjuteade
• e-postiga info@ergo.ee
• telefonil 610 6500
• ERGO koostööpartnerite juures
• ERGO kontorites üle Eesti

Nii koostööpartnerite kui ka kontorite nimekirja leiate ERGO kodulehelt www.ergo.ee


