Liisingumakse kindlustuse infoleht
Infoleht annab lühiülevaate liisingumakse kindlustusest.
Palun tutvu kindlasti kindlustustingimustega.
Kindlustusandja hüvitab liisinguvõtjale tema terviseprobleemide või töötuks
jäämise korral tekkinud kahju vastavalt liisingumakse kindlustuse tingimustele.
Kindlustusandja on If P&C Insurance AS (edaspidi: If Kindlustus).
Kindlustusvõtja on Coop Liising AS (edaspidi: Coop).
Kindlustatud isik on liisinguvõtja, kes on lisatud kindlustatute nimekirja.
Liisingumakse kindlustuse tingimustega (TLEASCO-20221) saab tutvuda cooppank.ee

Mis on kindlustatud?
• Töötuks jäämine, töölepingu lõpetamine või avalikust teenistusest vabastamine töötaja koondamise, terviseseisundi või tööandja
pankroti tõttu. Kliendi omavastutus on 30 päeva alates töötuna arvele võtmisest.
• Ajutine töövõimetus, st haigusleht või lapse hooldusleht. Kliendi omavastutus on lehe esimesed 30 päeva.
• Püsiv töövõime kaotus, st töövõimetuse ametlik määramine.
• Surmajuhtum haiguse või õnnetusjuhtumi tõttu.

Millal kindlustus kehtib?
• Kindlustuskaitse algab, kui Coop lisab liisinguvõtja kindlustatute nimekirja.
• Erandiks on töötuks jäämise kaitse, mis algab peale 90-päevast ooteaega. Loe täpsemalt tingimustest.
• Kindlustuskaitse lõpeb, kui Coop eemaldab liisinguvõtja kindlustatute nimekirjast.

Mis ei ole kindlustatud?
• Enne kindlustuskaitse algust tekkinud haigus või vigastus.
• Enda poolt tahtlikult tekitatud vigastused, enesetapp, elu tahtlikult ohtu seadmine.
• Haigestumine epideemilisse haigusesse kohas, kus on epideemiana leviv nakkushaigus.
• Töösuhte lõpetamine poolte kokkuleppel või omal soovil.
• Töösuhte lõpetamine tööandja poolt põhjusel, et kindlustatu ei olnud vaktsineeritud.
• FIE majandustegevuse lõppemine.
• Muud kindlustustingimuste p.8 välistatud juhtumid.

Kindlustussummad ja hüvitislimiidid
• Surmajuhtumi hüvitis on ühe liisinguvõtja kõigi liisingulepingute kohta kuni 100 000 eurot.
• Maksimaalne kuuhüvitis on ühe liisingulepingu kohta 500 eurot.
• Ajutise ja püsiva töövõimetuse hüvitist makstakse ühe liisingulepingu kohta kuni 24 kuud ja kuni 12 000 eurot.
• Töötuks jäämise hüvitist makstakse ühe liisingulepingu kohta kuni 6 kuud ja kuni 3 000 eurot.

Kuidas arvutatakse hüvitis?

• Arvutamisel võetakse aluseks kindlustusjuhtumi kuupäeval kehtinud liisingu maksegraafik.
• Näide töötuks jäämise ja ajutise töövõimetuse hüvitise arvutamisest:
Kindlustatu oli haiguslehel 1. aprillist kuni 15. maini, s.t 30 päeva aprillis ja 15 päeva mais. Kuumakse aprillis ja mais on 300 eurot.
Hüvitise arvutuskäik:
- Hüvitis aprilli eest: 300 x (30 päeva – 30 omavastutus päevades / 30 = 0 €
- Hüvitis mai eest: 300 x (15 päeva – 0) / (31 mai päevade arv) = 4500 / 31 = 145,16 €.
• Püsiva töövõime kaotuse hüvitist makstakse töövõimetuse perioodi eest osalise töövõimetuse korral 50% ja puuduva töövõime
korral 100% liisingu kuumaksest.
• Surmajuhtumi korral hüvitatakse liisingujääk 100% koos kogunenud intressiga.

Kuidas käituda kahjujuhtumi korral?
• Kahjuteade tuleb esitada esimesel võimalusel If Kindlustuse veebilehel. Poliisi numbri väljale on vajalik sisestada „Coop Liising“.
• If Kindlustus saadab automaatse kahjuregistreerimise teate koos kahjukäsitleja kontaktide ja edasiste juhtnööridega.

