Töökoha kaotuse
kindlustuse tingimused
TTK 20111

IF P&C INSURANCE AS äriregistri kood 10100168

Tingimuste kohaldamine
1.
2.

Käesolevaid töökoha kaotuse kindlustuse tingimusi kohaldatakse erakliendi finantskahjude kindlustamisel.
Töökoha kaotuse kindlustus on finantskahjude kindlustus, käesoleva kindlustuslepingu alusel hüvitatakse
kindlustusvõtja majandusliku olukorra halvenemisest tingitud kahju käesolevates kindlustustingimustes toodud
juhtudel’ ja ulatuses.

Kindlustuslepinguga seotud isikud
3.

Kindlustusandja on If P&C Insurance AS. Kindlustusvõtja on kindlustuslepingus märgitud isik. Kindlustatud isikuks on
kindlustusvõtja.

Nõuded kindlustusvõtjale
4.
5.

6.
7.
8.

Kindlustusvõtja peab olema vähemalt 18-aastane füüsiline isik, kelle alaline elukoht on Eestis.
Kindlustusvõtjaks ei või olla isik, keda vastavalt tööturuteenuste ja –toetuste seadusele ei saa töölepingu lõpetamise
või avalikust teenistusest vabastamise korral võtta töötuna arvele (sh vanaduspensioni ikka jõudnud isikud,
ennetähtaegse vanaduspensioni saajad, ajateenijad jt).
Kindlustusvõtja töölepingust tulenev või avaliku teenistuse katseaeg peab olema möödunud.
Kindlustusvõtja tööleping peab vahetult enne kindlustuslepingu sõlmimist olema sama tööandja juures kehtinud
vähemalt 4 kuud järjest või kindlustusvõtja peab olema olnud vahetult enne kindlustuslepingu sõlmimist avalikus
teenistuses vähemalt 4 kuud järjest.
Kindlustusandja eeldab kindlustuslepingu sõlmimisel, et kindlustusvõtja vastab eeltoodud nõuetele.

Kindlustusperiood ja ooteperiood
9.
10.
11.
12.

Kindlustusperiood märgitakse kindlustuspoliisile.
Ooteperiood on 90 päeva. Ooteperiood algab kindlustuspoliisi väljastamise päeval.
Ooteperioodi ei ole, kui sama kindlustusvõtja on käesolevale kindlustusperioodile vahetult eelnenud
kindlustusperioodil olnud kindlustatud Ifi töökoha kaotuse kindlustusega.
Kindlustusandja ei maksa kindlustushüvitist nende kindlustusjuhtumite eest, mis toimusid ooteperioodi jooksul.

Kindlustusjuhtum: töötuks jäämine
13.
13.1.
13.2.
13.3.
13.4.
14.
15.
16.

Kindlustusjuhtumiks on kindlustusvõtja töötuks jäämine kindlustusperioodi jooksul järgmisel põhjusel:
kindlustusvõtja tööleping on lõpetatud tööandja poolt töötajast sõltumatul põhjusel või
kindlustusvõtja tööleping on lõpetatud tööandja poolt töötaja terviseseisundi tõttu või
kindlustusvõtja on vabastatud avalikust teenistusest kindlustusvõtjast sõltumatul põhjusel või
kindlustusvõtja on vabastatud avalikust teenistusest kindlustusvõtja terviseseisundi tõttu.
Kindlustusjuhtumi toimumise ajaks loetakse kindlustusvõtja töölepingu lõpetamise või kindlustusvõtja avalikust
teenistusest vabastamise päev.
Kindlustusvõtja on kohustatud viivitamatult pärast töölepingu lõpetamist või avalikust teenistusest vabastamist
ennast töötuna arvele võtma.
Kindlustusandjal on kindlustusjuhtumi korral kindlustushüvitise maksmise kohustus tingimusel, et kindlustusvõtja
on ametlikult töötuna arvele võetud.

Kindlustushüvitis ja omavastutus
17.
18.

Kindlustusvõtja omavastutus on 60 päeva arvates kindlustusjuhtumi toimumisest. Kindlustusandja maksab
kindlustushüvitist alates 61. päevast.
Kindlustushüvitise suuruseks on 50% kindlustusvõtja päevapalgast, mille kindlustusvõtja kaotas kindlustusjuhtumi
tõttu. Ühe kalendrikuu eest makstav kindlustushüvitis ei tohi ületada kindlustuspoliisile märgitud hüvitislimiiti.

19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.

Kindlustusandja maksab kindlustushüvitist maksimaalselt 6 kalendrikuu eest.
Päevapalga arvutamisel on aluseks kindlustusvõtja netotulu
Netotuluks loetakse sotsiaalmaksuga maksustatud sissetulekud, mis on kindlustusvõtjale laekunud kindlustusjuhtumi
toimumise kalendrikuule vahetult eelnenud 6 kalendrikuu jooksul ja millest on maha arvestatud tulumaks ja
töötuskindlustusmakse.
Päevapalga leidmiseks jagatakse kindlustusvõtja netotulu kindlustusjuhtumi toimumise kalendrikuule vahetult
eelnenud 6 kalendrikuu kalendripäevade arvuga. Eelnimetatud 6 kuu kalendripäevade hulka ei arvata päevi, mil
kindlustusvõtja ei saanud sotsiaalmaksuga maksustatavat sissetulekut seetõttu, et ta oli ravikindlustuse seadusega
ette nähtud töövõimetuslehel.
Kindlustusandjal on õigus nõuda, et kindlustusvõtja esitaks Maksu- ja tolliameti tõendi kindlustusjuhtumi toimumise
kalendrikuule vahetult eelnenud 6 kalendrikuu sotsiaalmaksuga maksustatud sissetulekute kohta.
Kindlustusandja maksab kindlustushüvitise välja kuumaksetena, iga eelmise kalendrikuu eest maksab
kindlustusandja kindlustushüvitist hiljemalt järgmise kuu 10. kuupäevaks tingimusel, et kindlustusandjale on
esitatud kindlustushüvitise saamise õigust tõendavad dokumendid.
Kindlustusandjal ei ole kohustust maksta kindlustushüvitist nende päevade eest, mil kindlustusvõtja ei olnud töötuna
registreeritud (arvel olnud).
Kindlustusvõtja on kohustatud töötu registreeringu (arveloleku) lõppemisest kindlustusandjat viivitamatult
teavitama.
Kui kindlustusandja on maksnud kindlustushüvitist, kuid tegelikult oli kindlustushüvitise maksmise alus juba ära
langenud (vt p 24), on kindlustusandjal õigus aluseta makstud kindlustushüvitis kindlustusvõtjalt tagasi nõuda.
Kui kindlustusandja viivitab kindlustushüvitise maksmisega, on kindlustusandja kohustatud maksma
kindlustushüvitise saamiseks õigustatud isiku nõudmisel viivist vastavalt võlaõigusseadusega kehtestatud määrale.

Välistused
Tegemist ei ole hüvitatava kahjuga
28.
29.

Kindlustusandjal ei ole kohustust hüvitada kahju, mis ei vasta käesolevates kindlustustingimustes toodud hüvitatava
kahju tunnustele.
Kindlustusandja ei hüvita käesoleva kindlustuslepingu kindlustusmakset.

Tegemist ei ole kindlustusjuhtumiga
30.

31.
31.1.
31.2.
31.3.
31.4.
31.5.
32.
33.

Kindlustusandjal ei ole kindlustushüvitise maksmise kohustust, kui sündmus ei vasta käesolevates kindlustustingimustes
toodud kindlustusjuhtumi tunnustele.
Töötuks jäämine ei ole kindlustusjuhtum, kui:
tööleping lõppes tähtaja saabumise tõttu;
kindlustusvõtja vabastati avalikust teenistusest teenistustähtaja möödumise tõttu;
tegemist on sundpuhkuse, töömahu vähenemisega ja töölepingut ei lõpetata;
tööleping lõpetati muul põhjusel kui punktis 13 märgitud põhjused (sealhulgas töölepingu lõpetamine poolte
kokkuleppel; töölepingu lõpetamine töötaja rikkumise tõttu või tööülesannetega mittetoimetulemise tõttu;
töölepingu lõpetamine töötaja algatusel jms);
kindlustusvõtja vabastati avalikust teenistusest muul põhjusel kui punktis 13 märgitud põhjused (sealhulgas koostöö
mittelaabumine, kodakondsuse muutumine, distsiplinaarsüütegu, ebapiisavat tööoskused, kindlustusvõtja enda
algatus jms).
Kindlustusjuhtumiks ei ole füüsilisest isikust ettevõtja majandustegevuse peatumine või lõppemine.
Töövõtulepingu, käsunduslepingu, või muu teenuse osutamiseks sõlmitud võlaõigusliku lepingu lõppemine või
eelnimetatud lepingu alusel maksava tasu vähenemine või tasu maksmise lõpetamine ei ole kindlustusjuhtum.

K indlustusvõtja keeldub tööst
34.

Kindlustusandjal ei ole hüvitise maksmise kohustust, kui senine tööandja või senine avaliku teenistuse andja (riigi või
kohaliku omavalitsuse asutus) pakub kindlustusvõtjale teist, kindlustusvõtja võimetele ja kvalifikatsioonile sobivat
töökohta või avaliku teenistuse ametikohta ning kindlustusvõtja sellest keeldub. Käesolevat punkti ei kohaldata,
kui pakutava töö- või ametikoha tasu (põhipalk, lisatasud jms) on väiksem kui 60% kindlustusvõtja eelneva 6 kuu
keskmisest tasust (põhipalk, lisatasud jms).

Ettenähtav kindlustusjuhtum
35.

36.

Kindlustusandjal ei ole hüvitamise kohustust, kui kindlustusjuhtumi toimumine on kindlustusvõtjale
kindlustuslepingu sõlmimise ajal ettenähtav.
Töötuks jäämine loetakse ettenähtavaks, kui kindlustusvõtja teab kindlustuslepingu sõlmimise ajal, et tema
tööleping kindlustusperioodi jooksul lõpetatakse või ta vabastatakse avalikust teenistusest (nt kindlustusvõtja on
enne kindlustuslepingu sõlmimist saanud teate töölepingu lõpetamise kohta).

Tuumarelv, tuumaenergia, radioaktiivsus
37.

Kindlustusandjal ei ole täitmise kohustust, kui
tuumaenergia või radioaktiivsus.

kindlustusjuhtumi põhjustas või sellele aitas kaasa tuumarelv,

Sõda, sõjalise operatsiooni taoline olukord, ülestõus, massilised korratused
38.

Kindlustusandjal ei ole täitmise kohustust, kui kindlustusjuhtumi põhjustas või sellele aitas kaasa sõda või sõjalise

operatsiooni taoline olukord, ülestõus või massilised korratused.

Terrorism
39.
40.

Kindlustusandjal ei ole täitmise kohustust, kui kindlustusjuhtumi põhjustas või sellele aitas kaasa terrorism.
Terrorismiks loetakse käesolevates 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.

Kindlustusvõtja tegutsemine kindlustusjuhtumi korral
41.
42.
43.

Pärast kindlustusjuhtumi toimumist on kindlustusvõtja kohustatud ennast viivitamatult töötuna arvele võtma.
Kindlustusvõtja peab kindlustusjuhtumi toimumisest kindlustusandjale viivitamatult teatama.
Kindlustusvõtjal on kohustus anda kindlustusandjale õiget ja täielikku teavet kindlustusjuhtumi asjaolude kohta.
Kindlustusvõtja kohustub kindlustusandjale esitama dokumente, kirjalikke seletusi, vastama suuliselt ja kirjalikult
kindlustusandja küsimustele.

Kindlustusandja kohustus teavitada kindlustusvõtjat
44.

Kui kindlustusperioodi jooksul muutub kindlustusandja nimi või õiguslik vorm, kindlustusandja aadress või
kindlustusandja struktuuriüksuse aadress, mille vahendusel leping sõlmiti, või kindlustusjärelevalve aadress, teavitab
kindlustusandja kindlustusvõtjat sellest kindlustusandja veebilehel või massiteabevahendite kaudu.

Andmete töötlemine
45.
46.
47.
48.

Kindlustusandjal on õigus töödelda kindlustuslepinguga seotud isikute andmeid kindlustusriski hindamiseks,
kindlustuslepingu ettevalmistamiseks, sõlmimiseks ja täitmiseks.
Kindlustusandjal on õigus salvestada telefonikõnesid, kui tegemist on kliendi kõnega kindlustusandjale või
kindlustusandja kõnega kliendile.
Kindlustusandjal on õigus töödelda kindlustusriski ja kindlustusobjektiga seotud andmeid ka järgmisteks
kindlustusperioodideks pakutavate kindlustuslepingute ettevalmistamiseks.
Kindlustusandjal on õigus töödelda kindlustusvõtja andmeid muude kahjukindlustusteenuste pakkumiseks.

Kindlustussaladus
49.

Kindlustusandja, kindlustusandja juhid, töötajad ning nende volitusel või korraldusel tegutsevad isikud, on
kohustatud nii töötamise ja tegutsemise ajal kui ka pärast seda tähtajatult hoidma saladuses kõiki andmeid, mis on
neile teatavaks saanud ja mis puudutavad kliendi majanduslikku ja tervislikku seisundit, isikuandmeid ning äri- või
ametisaladusi, kui seadusega ei ole ette nähtud teisiti.

Teadete saatmine
50.

Kindlustuslepinguga seotud teated saadetakse kindlustusandja või kindlustusvõtja e-posti aadressile või
kindlustuslepingus märgitud postiaadressile.

Kindlustuslepingu dokumendid
51.

Kindlustuslepingu tingimused on märgitud või viidatud kindlustuspoliisil või teistes kindlustuslepingu osaks
olevates dokumentides. Kindlustusandja allkiri kindlustuspoliisil võib olla tiražeeritud.

Vaidluste lahendamine
52. Kindlustuslepingust tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui läbirääkimiste käigus ei jõuta
kokkuleppele, lahendab vaidluse kohus vastavalt tsiviilkohtumenetlust reguleerivatele õigusnormidele.

Kindlustustelefon 777 1211
www.if.ee

