Järelmaksukindlustuse tingimused (T-HP-20141)
LISA JÄRELMAKSUGA MÜÜGILEPINGULE
TINGIMUSTE KOHALDAMINE JA SEOTUD ISIKUD
1.
Järelmaksukindlustus on kindlustatud isiku finantskahjude kindlustus.
2.
Kindlustatud isik on ülalviidatud järelmaksuga müügilepingu (edaspidi
Järelmaksuga müügileping) järgne ostja (edaspidi Kindlustatu).
3.
Kindlustusandja on If P&C Insurance AS (edaspidi If) ja kindlustusvõtja on
LHV Finance AS (edaspidi Kindlustusvõtja).
4.
If hüvitab Kindlustatu majandusliku olukorra halvenemisest tingitud kahju
käesolevates kindlustustingimustes (edaspidi Kindlustustingimused) ja Ifi
ning Kindlustusvõtja vahel sõlmitud kindlustuslepingus (edaspidi
Kindlustusleping) toodud juhtudel ning ulatuses.
KINDLUSTUSKAITSE KEHTIVUS
5.
Kindlustuskaitse algab päeval, mil Kindlustatu peab vastavalt
Järelmaksuga müügilepingule tasuma esimese järelmaksu osamakse.
Esimeseks osamakseks ei loeta Järelmaksuga müügilepingu esmast
sissemakset.
6.
Kui järelmaksukindlustus lisatakse vastava kindlustatu jaoks järelmaksuga
müügilepingu kehtivuse kestel, algab kindlustuskaitse päeval, mil
kindlustatu peab vastavalt järelmaksuga müügilepingule tasuma
järelmaksukindlustuse lisamisele järgneva järelmaksu osamakse.
6.1. Vaatamata eeltoodule kehtib töötuks jäämise kindlustuskaitse korral
ooteaeg 30 päeva arvates järelmaksukindlustuse lisamisest. If ei maksa
hüvitist ooteajal toimunud töötuks jäämise juhtumite eest.
7.
Kindlustuskaitse lõpeb Järelmaksuga müügilepingu lõppemisel, kuid mitte
hiljem kui 4 aasta möödudes arvates järelmaksu esimese osamakse
tasumisest. Kindlustusvõtjal on õigus lõpetada kindlustuskaitse varem,
informeerides sellest Kindlustatut 2 kuud ette.
8.
If ei maksa kindlustushüvitist nende kindlustusjuhtumite eest, mis toimusid
enne kindlustuskaitse algust või pärast kindlustuskaitse lõppu.
KINDLUSTUSJUHTUM: TÖÖTUKS JÄÄMINE
9.
Kindlustusjuhtum on Kindlustatu töötuks jäämine järgmisel põhjusel:
9.1. tööandja lõpetas Kindlustatu töölepingu Kindlustatust sõltumatul põhjusel
või
9.2. tööandja lõpetas Kindlustatu töölepingu Kindlustatu terviseseisundi tõttu või
9.3. Kindlustatu vabastati avalikust teenistusest Kindlustatust sõltumatul
põhjusel või
9.4. Kindlustatu vabastati avalikust teenistusest Kindlustatu terviseseisundi
tõttu.
10. Kindlustatu peab pärast töölepingu lõpetamist või avalikust teenistusest
vabastamist ennast töötuna arvele võtma.
11. Kindlustusjuhtumi toimumise ajaks loetakse Kindlustatu töölepingu
lõpetamise või Kindlustatu avalikust teenistusest vabastamise päev.
12. If ei maksa hüvitist aja eest, mil Kindlustatu ei ole ametlikult töötuna arvele
võetud.
KINDLUSTUSJUHTUM: AJUTINE TÖÖVÕIMETUS
13. Kindlustusjuhtum on Kindlustatu haigestumine või kehavigastus, mille tõttu
Kindlustatu on olnud ajutiselt töövõimetu rohkem kui 30 päeva, esimese 30
töövõimetuspäeva eest If hüvitist ei maksa. Kindlustatu peab töövõimetust
tõendama arsti poolt väljastatud haiguslehega.
14. Eelmises punktis toodud juhul maksab If hüvitist tingimusel, et Kindlustatu
töövõimetuse perioodil ei tööta.
KINDLUSTUSJUHTUM: PÜSIV TÖÖVÕIMETUS
15. Kindlustusjuhtum on Kindlustatu haigestumine või kehavigastus, mille tõttu
Kindlustatule on määratud töövõimetus vähemalt 60%.
16. Eelmises punktis toodud juhul maksab If hüvitist sõltumata sellest, kas
Kindlustatu töötab.
KINDLUSTUSJUHTUM: SURM
17. Kindlustatu surm on kindlustusjuhtum, välja arvatud juhul, kui surma
põhjustas või sellele aitas kaasa peatükis „Välistused“ toodud asjaolu.
KINDLUSTUSHÜVITIS
18. Töötuks jäämise, ajutise töövõimetuse ja püsiva töövõimetuse korral
maksab If kuumaksehüvitist, mille suurus vastab Järelmaksuga
müügilepingu maksegraafikus ette nähtud osamakses sisalduvale
krediidisumma tagasimaksele ja intressile. Kui mitu kindlustusjuhtumit
esineb samaaegselt, on hüvitise suurus piiratud eelnimetatud summaga,
mitmekordset hüvitist ei maksta.
19. Hüvitise maksmisel lähtub If Järelmaksuga müügilepingu maksegraafikust
kindlustusjuhtumi toimumise ajal hilisemaid muudatusi arvestamata.
20. If maksab kuumaksehüvitist kindlustusjuhtumi aluseks oleva asjaolu
äralangemiseni, kuid mitte kauem kui kindlustuskaitse lõppemiseni.
21. Ühe kindlustatu kohta hüvitab If kuumaksehüvitisena ja ühekordse
hüvitisena kokku maksimaalselt 10 000 euro ulatuses Järelmaksuga
müügilepingu(te) krediidisumma tagasimakseid ning eelnimetatud summale
lisanduvad intressid.
22. Töökoha kaotuse kindlustusjuhtumi korral on Kindlustatu omavastutus 30
päeva, arvates Kindlustatu töötuna arvele võtmisest. Selle aja eest If
hüvitist ei maksa.
23. Kindlustatu surma korral maksab If ühekordselt hüvitist suuruses, mis
vastab Järelmaksuga müügilepingu maksegraafikujärgsele krediidisumma
jäägile ja kindlustusjuhtumi päevast kuni kindlustusjuhtumist teatamise
päevani kogunenud intressidele. If hüvitab intresse maksimaalselt 1 aasta
eest.
24. Ifil on õigus asendada kuumaksehüvitis eelmises punktis kirjeldatud
ühekordse hüvitisega.
25. Kui If viivitab kindlustushüvitise maksmisega, maksab If viivist vastavalt
seadusega kehtestatud määrale.
VÄLISTUSED
Tegemist ei ole kindlustusjuhtumiga
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26.

If ei maksa hüvitist, kui sündmus ei vasta Kindlustustingimustes toodud
kindlustusjuhtumi tunnustele. If ei maksa hüvitist, kui kahju ei vasta
Kindlustustingimustes toodud hüvitatava kahju tunnustele.
27. Ajutine ja püsiv töövõimetus või surm ei ole kindlustusjuhtum, kui
selle põhjustas:
27.1. enne Järelmaksuga müügilepingu sõlmimist alanud haigus, haiguslik
seisund või tekkinud vigastus, mis avaldub kindlustuskaitse esimesel aastal
ja põhjustab töövõimetuse või surma;
27.2. rasedus või sünnitus;
27.3. Kindlustatu poolt tahtlikult tekitatud vigastus või enda elu teadlik ohtu
seadmine, enesetapp, kuriteo toimepanemises osalemine või sellele kaasa
aitamine;
27.4. ilukirurgia, tätoveering;
27.5. narkootikumide või toksiliste ainete tarvitamine;
27.6. alkoholi kuritarvitamine;
27.7. HIV või AIDS.
28. Töötuks jäämine ei ole kindlustusjuhtum, kui:
28.1. tööleping lõppes tähtaja saabumise tõttu;
28.2. Kindlustatu vabastati avalikust teenistusest teenistustähtaja möödumise
tõttu;
28.3. tegemist on sundpuhkuse, töömahu vähenemisega ja töölepingut ei
lõpetata;
28.4. tööleping lõpetati muul põhjusel kui töötuks jäämise kindlustusjuhtum,
sealhulgas töölepingu lõpetamine poolte kokkuleppel, töötaja vanuse,
töötaja rikkumise või tööülesannetega mittetoimetulemise tõttu; töölepingu
lõpetamine töötaja algatusel jms;
28.5. Kindlustatu vabastati avalikust teenistusest muul põhjusel kui töötuks
jäämise
kindlustusjuhtum,
sealhulgas
koostöö
mittelaabumine,
kodakondsuse muutumine, distsiplinaarsüütegu, ebapiisavad tööoskused,
Kindlustatu enda algatus jms.
29. Kindlustusjuhtumiks ei ole füüsilisest isikust ettevõtja majandustegevuse
peatumine või lõppemine.
Ettenähtav kindlustusjuhtum
30. If ei maksa hüvitist, kui kindlustusjuhtumi toimumine on Kindlustatule
Järelmaksuga müügilepingu sõlmimise ajal ettenähtav.
31. Töötuks jäämine loetakse ettenähtavaks, kui Kindlustatu teab
Järelmaksuga müügilepingu sõlmimise ajal, et tema tööleping
kindlustuskaitse kehtivuse ajal lõpetatakse või ta vabastatakse avalikust
teenistusest, näiteks Kindlustatu on eelnevalt saanud teate töölepingu
lõpetamise kohta.
Tuumarelv, tuumaenergia, radioaktiivsus
32. If ei maksa hüvitist, kui kindlustusjuhtumi põhjustas või sellele aitas kaasa
tuumarelv, tuumaenergia või radioaktiivsus.
Sõda, relvakonflikt, ülestõus, massilised korratused
33. If ei maksa hüvitist, kui kindlustusjuhtumi põhjustas või sellele aitas kaasa
sõda või relvakonflikt, ülestõus või massilised korratused.
Terrorism
34. If ei maksa hüvitist, kui kindlustusjuhtumi põhjustas või sellele aitas kaasa
terrorism.
35. Terrorismiks loetakse Kindlustustingimustes mistahes ebaseaduslikku tegu,
mis on suunatud inimeste elu või tervise ohustamisele või surma
põhjustamisele või vara hõivamisele, hävitamisele või kahjustamisele või
muu kahju tekitamisele (sh infosüsteemide blokeerimine või nende töö
takistamine, arvutiandmetesse sekkumine) - kui teo eesmärgiks on sundida
riiki või rahvusvahelist organisatsiooni midagi tegema või tegemata jätma
või tõsiselt häirida riigi poliitilist, põhiseaduslikku, majanduslikku või
ühiskondlikku korraldust või see hävitada või tõsiselt häirida rahvusvahelise
organisatsiooni tegevust või see hävitada või tõsiselt hirmutada
elanikkonda.
TEGUTSEMINE KINDLUSTUSJUHTUMI KORRAL
36. Kindlustatu
peab
kindlustusjuhtumi
toimumisest
Ifile
esimesel
võimalusel teatama. Kahjuteade tuleb edastada Kindlustusvõtja aadressile
kahjuteade@lhv.ee. Pärast kahjuteate saamist edastab Kindlustusvõtja
kahjuteate Ifile aadressil kahjud@if.ee.
37. If saadab Kindlustatule e-posti teel teate kahjunõude registreerimisest ja
juhendab Kindlustatut järgmiste sammude osas.
38. Kindlustatul on kohustus anda Ifile õiget ja täielikku teavet
kindlustusjuhtumi asjaolude kohta. Kindlustatu peab esitama Ifile
dokumente, seletusi, vastama suuliselt ja kirjalikult Ifi küsimustele.
39. Pärast töötuks jäämist peab Kindlustatu ennast töötuna arvele võtma
ja peab teavitama Ifi töötuna arvele võtmisest ning arveloleku lõppemisest,
samuti ajutise töövõimetusperioodi lõppemisest või tööle asumisest.
40. If käsitleb kahjunõuet, teeb kahjunõuet puudutava otsuse ning maksab
hüvitise selle saamiseks õigustatud isikule.
41. I f teavitab Kindlustatut kahjunõuet puudutavast otsusest e-posti või posti
teel.
KINDLUSTUSTINGIMUSTE MUUTMINE
42. Ifil ja Kindlustusvõtjal on õigus kokkuleppega muuta Kindlustustingimusi.
Kindlustusvõtja informeerib Kindlustatut Kindlustustingimuste muutmisest 2
kuud ette.
VAIDLUSTE LAHENDAMINE
43. If soovib kindlustusvaidlused lahendada eelkõige läbirääkimiste teel. Kui
kokkuleppele ei jõuta, lahendatakse vaidlus kohtus või kindlustuslepitaja
juures.
44. Kindlustuslepitaja poole saab pöörduda Eesti Kindlustusseltside Liidu
(www.eksl.ee) kaudu. If peab osalema lepitusmenetluses. Lepitusmenetlus
on tasuta. Enne kindlustuslepitaja poole pöördumist tuleb esitada nõue Ifile.
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