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6. september 2013. a.
Veesõiduki valdaja vastutuskindlustuse pakkumus kindlustuslepingu sõlmimiseks

Täname Teid, et olete meid usaldanud ja tundnud huvi oma väikelaeva kindlustamise vastu ERGOs.
Käesolevaga saadame Teile veesõiduki valdaja vastutuskindlustuse pakkumuse, mis on koostatud
Teie esitatud andmete põhjal.
ERGO veesõiduki valdaja vastutuskindlustuse tingimustega saate tutvuda ERGO kodulehel
www.ergo.ee/vaikelaev.
ERGO Insurance SE on seotud käesoleva pakkumusega 30 päeva jooksul arvates koostamise
kuupäevast.

Kui olete pakkumusega tutvunud ja soovite esitada lisaküsimusi või muid tähelepanekuid, siis palume
Teil ühendust võtta ERGOga. Nii on võimalik täpsustada üksikasju ja sõlmida kindlustusleping.
Küsige kindlasti ka muude kindlustusvõimaluste kohta – ERGO pakub erinevaid lahendusi elu ja vara
kindlustamiseks, samuti liitumist pensionifondidega.

Parimate soovidega

Marina Tretjakova
marina.tretjakova@ergo.ee
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KINDLUSTUSPAKKUMUS
Veesõiduki valdaja vastutuskindlustus
Liik 89
KINDLUSTUSVÕTJA
EESTI SPORDISELTS KALEV JAHTKLUBI MTÜ
Aadress
Pirita tee 17, 11911 Tallinn
E-post

Reg.v isikukood
Telefon

Aadress
A. H. Tammsaare tee 47, 11316 Tallinn
Registrikood
Telefon
610 6500, faks 610 6501
E-post
Haldaja
Marina Tretjakova
marina.tretjakova@ergo.ee Telefon
KINDLUSTAMINE
Pakkumuse nr
Kindlustusobjekt
Hüvitispiir

80075242
5 077 217
10017013
info@ergo.ee
6 106 697

6/9/13/KT08/´4
Kindlustatu tsiviilvastutus seoses kahju tekitamisega kolmandale isikule veesõiduki kasutamisel.
200 000 €
iga kindlustatu/võistluspaadi kohta
Lisaks veesõiduki valdaja vastutuskindlustuse tingimustes KT.0591.10 nimetatut 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.

Omavastutus
Kindlustuspiirkond

10% kahjunõudest, kuid vähemalt
Tallinna laht

Kindlustusperiood

alates

500 €

iga kindlustusjuhtumi korral ja iga nõude kohta

7. september 2013. a.

kuni 8. september 2013. a.

Kindlustusperioodi algus- ja lõppkuupäev märgitakse kindlustuspoliisile.
Kindlustusmakse
Eritingimused

30 €
iga kindlustatu/võistluspaadi kohta
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 sõlmib ERGO lepingu ja väljastab poliisi koos kindlustatute nimekirjaga.

Kindlustuspakkumuse
osad

Kindlustuspakkumus ja kindlustuse sooviavaldus muutuvad kindlustuslepingu osaks.
Veesõiduki valdaja vastutuskindlustuse tingimused KT.0591.10.
Kindlustuslepingute üldtingimused KT.0898.12.
Kindlustustingimused asuvad veebilehel
www.ergo.ee/tingimused

KINDLUSTUSANDJA
Kinnitaja

Igor Mozessov
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