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Pakkumus kindlustuslepingu sõlmimiseks

Lugupeetud kindlustusvõtja

Täname Teid, et olete usaldanud ERGOt ja tundnud huvi kindlustamise vastu ERGOs.

Saadame Teile pakkumuse, mis sisaldab ERGO poolt pakutavat kindlustuskaitset.

ERGO kindlustustingimustega saate põhjalikumalt tutvuda ERGO veebilehel
www.ergo.ee/tingimused.

Käesolev pakkumus kehtib 30 päeva arvates selle koostamise kuupäevast.

Kui olete pakkumusega tutvunud ja soovite esitada lisaküsimusi või muid tähelepanekuid, siis
palume Teil alltoodud kontaktidel ERGOga ühendust võtta. Nii on võimalik täpsustada üksikasju ja
sõlmida kindlustusleping.

Lugupidamisega

Vallo Lemmsalu
Kliendihaldur, tel. 626 7208



KINDLUSTUSPAKKUMUS nr 9130693
Väikelaeva vastutuskindlustus

KINDLUSTUSVÕTJA
Kalevi Jahtklubi MTÜ
Aadress Pirita tee 17, 11911 Tallinn, Harju maakond Registrikood 80075242
Telefon E-post info@kjk.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
Haldaja Vallo Lemmsalu
Telefon 626 7208 E-post vallo.lemmsalu@ergo.ee
KINDLUSTAMINE
Kindlustusobjekt Veesõiduki valdaja vastutuskindlustus

Muhu Väina regatt, 13.07.2019 - 20.07.2019_
Vastutuskindlustus Vastutuskindlustuse kindlustussumma 500 000 eurot kindlustusjuhtumi kohta

5 000 000 eurot kogu kindlustuslepingu kohta
* Kindlustatud on ka kindlustusvõtja vastutus, mis tekkis lepingus_märgitud väikelaeva kasutamisest ja põhjustas kahju
kolmandale isikule._
* Lisaks veesõiduki valdaja vastutuskindlustuse tingimustes KT.0591.10_nimetatud välistustele on välistatud ka nõuded
seoses järgmiste asjade_rikkumisega ja/või hävitamisega: väärismetallitoorikud ja nendest_valmistatud tooted,
vääriskivid ja juveelitooted, rahatähed, mündid,_obligatsioonid, maksevahendid, väärtpaberid, kunstiteosed._

Lisaomavastutused * Kui ühe juhtumi tagajärjel on võimalik rakendada mitut omavastutust,_siis rakendatakse ühte ja suurimat
omavastutust._

Kindlustuspiirkond Kindlustuspiirkond on Läänemeri, Eesti siseveed ja territoorium_

Kindlustuspakkumuse kehtivus * Kui pärast kindlustuse pakkumist toimub kahjujuhtum või_kindlustusandja saab lisainfot objekti või kindlustatu kahjude
kohta,_siis on kindlustusandjal õigus pakkumust või lepingut muuta või sellest_taganeda._

Märkused Kindlustusmakse on 90 € iga võistluspaadi kohta._

Omavastutus 500 € iga kindlustusjuhtumi korral._

Enne võistluste algust registreerib regatti korraldaja vastutuskindlustust vajavad osalejad (kindlustatu nimi/nimetus, _
võistluspaadi andmed (mark/mudel, purje number)) ja kogub kindlustusmaksed vastavalt käesolevale pakkumusele._

Esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui võistluse/regati alguspäeval kohustub regatti korraldaja esitama (e-post: _
marine@ergo.ee või faks: 610 6501) ERGOle kindlustatute andmed. Esitatud nimekirja ja käesoleva pakkumuse_

alusel ERGO väljastab kinnitatud kindlustatute nimekirja koos arvega._

Juhul, kui kindlustatu isik on lisatud kindlustatute nimekirja ja ükskõik mis põhjusel ta katkestab võistlust, siis ERGO _

ei tagasta tema eest tasutud makset_
Kindlustusperiood 8 päeva Kindlustusperioodi algus märgitakse kindlustuspoliisile.
Makseosade arv Tasumise tähtpäevad märgitakse kindlustuspoliisile.
Kindlustusperioodi makse 1,00 eurot

Kindlustuspakkumuse osad Kindlustuslepingute üldtingimused KT.0948.18. .

* ERGO kindlustustingimused asuvad veebilehel www.ergo.ee/tingimused. .
Veesõiduki valdaja vastutuskindlustuse tingimused KT.0591.10. .

* Kindlustuslepingu osaks on ka järgmised rahvusvaheliselt tunnustatud .kindlustuse klauslid .

Sanction Limitation and Exclusion Clause .

Terrorism Exclusion Clause .

* ERGO väikelaevakindlustusega saab tutvuda www.ergo.ee/vaikelaev .

Väljastamise kuupäev 29.03.2019 

Kindlustusvõtja nõustub sellega, et dokument on koostatud elektrooniliselt ja seda ei allkirjastata. Kindlustusmakse on määratud võttes aluseks
kindlustusobjekti ja kindlustusvõtjaga seotud kindlustusriski. Sõlmitud kindlustuslepingu kindlustusmakse tasumisega kinnitab kindlustusvõtja, et ta
nõustub kindlustuslepinguga ja selles esitatud andmetega.


