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Kindlustusvõtja (reg.kood)

Eesti Kardiliit MTÜ 80106439

Kindlustusperiood

19.03.2021 – 31.12.2021

Kindlustusmakse
kindlustusperioodi eest

Kindlustusmakse ühe isiku kohta Grupp 1 kindlustusmakse 23.80 eurot ja
Grupp 2 kindlustusmakse 20.40 eurot, kindlustusmakse on fikseeritud ja
ei muutu kindlustusperioodil olenemata uute kindlustatute lepingule
lisamise kuupäevast.

Kindlustusmakse

941.80 EUR maksetähtaeg 31.03.2021
( vastavalt kindlustusandjale esitatud nimekirja alusel 45 kindlustatut )

Kindlustusmakse tasumine

Kindlustusmakse tasumine toimub kuumaksetena, iga järgneva kuu esimesel
nädalal esitatakse arve eelmise kuu muudatuste osas ja viimane kuu esitatakse
arved vastavalt iga muudatuse järgselt.
Ifil on õigus kindlustustingimusi ja kindlustusmakset muuta
kindlustustingimustes toodud korras.
Kindlustuse eest saab Ifile tasuda pangaülekandega

Kindlustuskaitse kehtivus

Kardi treeningud/võistlused

Kindlustatud

Eesti Kardiliidu litsentsi omavad sportlased, kindlustatud jagunevad kahte
gruppi, täiskasvanud ja lapsed kuni 18a, kindlustatute nimekiri lepingu Lisa 1
Kindlustatud on ainult kindlustatute nimekirjas olevad isikud.
Nimekirja muutmiseks saadab kindlustusvõtja Ifile e-posti teel taotluse.
Kindlustatute nimekirja muudab If.
Kindlustuskaitse algab kindlustuse ostu hetkest, mil If on kindlustuskaitse ostu
sooritamisest e-kirja teel teate saanud ja lõppeb lepinguperioodi lõpuga.

Kindlustuskaitse kindlustusperioodi ja kindlustatu kohta
Grupp 1, täiskasvanud
Kaitse nimetus

•
•
Surmajuhtumi kindlustuskaitse •
Püsiva puude kindlustuskaitse •
•
Valuraha kindlustuskaitse
•
Päevaraha kindlustuskaitse
Haigla päevaraha kindlustuskaitse•
Raviteenuste kindlustuskaitse
•

Kindlustussumma
20 000 EUR
30 000 EUR
4 000 EUR
Ei ole kindlustatud
Ei ole kindlustatud
Ei ole kindlustatud

Kindlustussumma ühe isiku kohta•

30 000 EUR ühe isiku kohta

•
•
•
Surmajuhtumi kindlustuskaitse •
Püsiva puude kindlustuskaitse •
Valuraha kindlustuskaitse
•
•
Päevaraha kindlustuskaitse
Haigla päevaraha kindlustuskaitse•
Raviteenuste kindlustuskaitse
•
Kindlustussumma ühe isiku kohta•

Kindlustussumma

Soodustatud isik

Kindlustatu

•
•

Eritingimused

1. Kindlustuskaitse kehtib Mittetulundusühing Eesti Kardiliidu poolt
sanktsioneeritud võistlustel, treeningutel samuti Eesti Kardiliidu
võistluskalendrisse kantud võistlustel ning selle treeningutel, lisaks mõne teise
riigi alaliidu või alakomitee poolt sanktsioneeritud teise riigi võistlustel
võistluskohas võistluspäeval ja selle treeningul (sh võistluseelne ettevalmistus,
võistluse aeg, võistlusjärgne lõdvestus, riietumine, hügieen) ning Eesti
Kardiliidu laagrites, treeningutel.
2. Kindlustuskaitse ei kehti võistluskohta, laagrisse, treeningutele minekul ega
võistluskohast, laagrist, treeningutelt tulekul.
3. Kindlustusandja nõudmisel esitab Mittetulundusühing Eesti Kardiliit nimekirja
kõigist litsentsi omavatest isikutest.
4. Kahjujuhtumi korral esitab Mittetulundusühing Eesti Kardiliit
kindlustusandjale kinnituse, et isik omab Mittetulundusühing Eesti Kardiliidu
poolt väljastatud kehtivat litsentsi.
5. Käesolevaid eritingimusi kohaldatakse koos teiste kindlustuslepingu
tingimustega.
6. Käesolevad eritingimused on kindlustusvõtjaga eraldi läbi räägitud.

•

Kindlustustingimused ja
kindlustustoote teabedokument

Kindlustuse üldtingimused TG-20181
Õnnetusjuhtumikindlustuse üldtingimused TPA-20171
Õnnetusjuhtumikindlustuse püsiva puude raskusastmete tabel TPA-PD-20131
Õnnetusjuhtumikindlustuse valuraha hüvitiste tabel TPA-CP-20131
Õnnetusjuhtumikindlustuse teabedokument 2018/01

Grupp 2, lapsed
Kaitse nimetus

15 000 EUR
30 000 EUR
3 000 EUR
Ei ole kindlustatud
Ei ole kindlustatud
Ei ole kindlustatud
30 000 EUR ühe isiku kohta

Palun tutvuge kindlustustingimustega, sealhulgas piirangute ja välistustega!
Kindlustushüvitise maksmise põhimõtted on kirjas kindlustustingimustes.
Kindlustustingimuste ja kindlustustoote teabedokumendiga saate tutvuda Ifi
kodulehel http://tingimused.if.ee/
Kindlustustingimuste ja
kindlustustoote
teabedokumendi üleandmine
•

Kindlustuslepingu osaks on kindlustustingimused, millele on lepingu
dokumentides viidatud. Kindlustuspoliis, kindlustustingimused ja
kindlustustoote teabedokument on vormistatud eraldi dokumentidena.
Kindlustusandja annab Teile kindlustustingimused üle kodulehe
tingimused.if.ee kaudu. Kui Teil ei ole võimalik kindlustusandja kodulehte
kasutada, palun helistage kindlustustelefonil 777 1211 või saatke e-kiri
aadressil info@if.ee ning kindlustusandja edastab Teile kindlustustingimused
ja kindlustustoote teabedokumendi paberkandjal või e-posti teel.
Palun tutvuge kindlustustingimustega! Veenduge, et Teie kindlustusleping sisaldab kõiki Teie jaoks olulisi kaitseid!

Kindlustustingimustes on toodud lepingust tulenevad õigused ja kohustused.
Makse tasumisega kinnitate, et olete kindlustustingimused kätte saanud ja
nõustute lepingu tingimustega.
Kindlustushuvi

Kindlustuspoliis on koostatud kliendi poolt Ifile edastatud andmete ja
kindlustushuvi alusel. Palun teatage meile, kui lepinguga seotud andmed on
muutunud.

Kindlustuslepingu sõlmimine,
esimese kindlustusmakse
tasumine

Leping loetakse sõlmituks (leping jõustub) esimese kindlustusmakse
laekumisel, kuid mitte varem kui kindlustusperioodi esimesel päeval. Kui
esimene makse laekub hiljem kui 10 päeva arvates poliisile märgitud
makse tasumise tähtpäevast, leping ei jõustu ning Ifil ei ole lepingu
täitmise kohustust. Kui esimene makse laekub tähtaegselt või kuni 10
päeva jooksul arvates poliisile märgitud tähtpäevast, kehtib
kindlustuskaitse ka nende kindlustusjuhtumite suhtes, mis toimusid
kindlustusperioodi alguse ja esimese makse laekumise vahelisel ajal.
Kindlustuskaitse kehtib kindlustusperioodi alguse ja esimese makse
laekumise vahelisel ajal ainult siis, kui kindlustusvõtja on järginud
kindlustustingimusi ja poliisile märgitud eritingimusi. Ifil on õigus hüvitist
vähendada või selle maksmisest keelduda, kui kindlustusvõtja või isik, kelle eest
kindlustusvõtja vastutab, ei ole neid nõudeid järginud.

Kindlustuslepingu lõpetamise
tingimused

Lepingu lõpetamise tingimused on võlaõigusseaduses ja poliisil viidatud
kindlustustingimustes.

Kahjujuhtumist
teatamine

Kindlustusvõtja peab Ifile viivitamata kahjujuhtumist teatama.

Ärakirjad
tahteavaldustest

Kindlustusvõtjal on õigus nõuda koopiat tema poolt kirjalikku
taasesitamist võimaldavas vormis tehtud tahteavaldusest.

Kindlustuslepingule
kohaldatav õigus

Kindlustuslepingule kohaldatakse Eesti õigust.

Kaebuste lahendamine

Kindlustusvõtjal on õigus esitada kindlustusandja peale kaebus
Finantsinspektsioonile aadressil Sakala 4, 15030 Tallinn. Lepinguga
seotud vaidlused lahendatakse eeskätt läbirääkimiste teel.
Vaidluse kohtueelseks lahendamiseks võib pöörduda avaldusega
kindlustuslepitusorgani poole (telefon 667 1800; e-post lepitus@eksl.ee;
postiaadress Mustamäe tee 46, Tallinn 10612), kus lepitusmenetlus on
tasuta. Esmalt tuleb kaebus esitada Ifile. Kui kokkuleppele ei jõuta,
lahendatakse vaidlus kohtus.

Anname endast parima, et vastata Teie ootustele.
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