Kehtivad alates 01.04.2021

Reisikindlustusega seotud
kulude tasumise kokkuleppe
(edaspidi: leping)
tingimused
Võttes arvesse, et:
1.
pank
on
kindlustusandjaga
isikute
kasuks
kindlustuskaitse
kindlustusleping);

kindlustusvõtjana
sõlminud
kindlustuslepingu
kindlustatud
ning
neile
reisikindlustuse
võimaldamiseks
(edaspidi:

2.
klient on avaldanud soovi, et tema suhtes kehtiks
reisikindlustuse kindlustuskaitse kindlustuslepingus
toodud tingimustel;
3.
reisikindlustuse kindlustuskaitse kehtivuse ja
ulatuse (sh kindlustatud isikute ring) tingimused on
sätestatud kindlustuslepingus, mille tingimused on
avaldatud ka panga veebilehel www.cooppank.ee. ning
mille kohta väljastatakse kliendile kindlustussertifikaat

1. Üldsätted ja mõisted
1.1. Käesolevad tingimused reguleerivad kliendi ja panga
kui kindlustusvõtja vahelisi suhteid reisikindlustuse
kindlustuskaitsega
seotud
teenustasu
pangale
tasumisega.
1.2. Lisaks laienevad panga ja kliendi vahelistele suhetele
panga
üldtingimused,
kliendiandmete
töötlemise
tingimused, paketi tingimused erakliendile ja hinnakiri,
mis on avaldatud panga veebilehel www.cooppank.ee.
Vastuolu korral lähtutakse lepingu tingimusest.
1.3.
Lepingus
tähendustes:

kasutatakse

mõisteid

järgmistes

1.3.1. Klient – panga hinnakirjas näidatud arvelduspaketti
kasutav panga klient, kes on avaldanud pangale soovi , et
reisikindlustuse kindlustuskaitse kehtiks tema suhtes;
1.3.2. Kindlustusandja – pangaga kindlustuslepingu
sõlminud kindlustusandja, kelle andmed on toodud
kliendile väljastatud kehtival kindlustussertifikaadil;
1.3.3. Kindlustusvõtja – pank;
1.3.4. Pank – Coop Pank AS, registrikood 10237832.
1.4. Lepingus kasutatakse lisaks ülaltoodud mõistetele ka
panga üldtingimustes toodud mõisteid.

2. Reisikindlustusega seotud kulude
tasumise kord

2.1. Reisikindlustusega seotud kulude eest tasub klient
pangale teenustasu vastavalt panga hinnakirjas ja
lepingus toodule (edaspidi: teenustasu).
2.2. Teenustasu kuulub pangale tasumisele igakuiselt 10.ndal kuupäeval (edaspidi: maksetähtpäev), välja arvatud,
kui lepingus on toodud teisiti.
2.3. Erinevalt punktis 2.2. toodust kuulub esimene
teenustasu pangale tasumisele lepingu sõlmimise päeval
(edaspidi samuti: maksetähtpäev) ning esimese
teenustasu maksetähtpäeval kuulub pangale tasumisele
teenustasu kahekordses summas, so lepingu kehtimise
esimese ja viimase kuu eest.
2.4. Maksetähtpäev ei muutu ka juhul, kui see langeb
laupäevale, pühapäevale, riigi- või rahvuspühale.
2.5. Teenustasu debiteerib pank kliendi täiendava
korralduseta kliendi lepingus näidatud arvelduskontolt.
Klient on kohustatud tagama, et eelnimetatud
arvelduskontol oleks piisavalt raha, võimaldamaks
tasumisele kuuluva teenustasu arvelduskontolt selle vaba
jääki ületamata debiteerida.
2.6. Kui maksetähtpäeval ei ole kliendi lepingus näidatud
arvelduskontol teenustasu tasumiseks piisavalt raha, on
pangal õigus debiteerida teenustasu kliendi täiendava
korralduseta tema muudelt arvelduskontodelt. Kui
selliselt debiteeritud summa ei ole eurodes, konverteerib
pank selle eurodesse konverteerimise hetkel pangas
kehtiva vastavate valuutade vahetuskursi alusel.
Valuutade vahetuskursid on avaldatud panga kodulehel
www.cooppank.ee, samuti saab nende kohta teavet
pangakontoritest .

3. Kasutaja tuvastamine
3.1. Leping hakkab kehtima selle sõlmimisest ning kehtib
12 kuud.
3.2. Lepingu tähtaeg loetakse automaatselt pikendatuks
igaks järgnevaks 12-kuuliseks perioodiks, kui kumbki
lepingupool ei ole pikendamisest loobunud või kui ei esine
muid pikendamist välistavaid asjaolusid vastavalt
lepingule.
3.3. Lepingu tähtaeg ei pikene ning leping loetakse
vastavalt lõppenuks järgmistel juhtudel:
3.3.1. klient loobub tähtaja pikendamisest, teavitades
panka hiljemalt 3 tööpäeva enne järgneva 12-kuulise
perioodi esimest maksetähtpäeva;
3.3.2. pank loobub tähtaja pikendamisest, teavitades
klienti hiljemalt 1 kuu enne järgneva 12-kuulise perioodi
esimest maksetähtpäeva;
3.3.3. kliendi vanus on järgneva 12-kuulise perioodi
alguseks 79 aastat või rohkem;
3.3.4. esinevad kindlustuslepingus toodud muud
asjaolud, mis ei võimalda tähtaja pikendamist, samuti
juhul, kui kindlustusleping lõpetatakse.
3.4. Pangal on õigus leping ennetähtaegselt üles öelda
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järgmistel juhtudel:
3.4.1. ilma etteteatamistähtajata ja teavitades klienti
panga üldtingimustes toodud viisil, juhul kui kliendil on
panga ees lepingust tulenev teenustasu võlgnevus
kestvusega kauem kui 14 päeva või kui klient rikub
oluliselt lepingust või panga üldtingimustest tulenevat
muud kohustust.
3.4.2.teavitades klienti panga üldtingimustes toodud viisil
vähemalt 2 kuud ette, juhul kui kindlustusleping
lõpetatakse.

3.5. Kliendil on õigus leping ennetähtaegselt üles öelda,
teavitades panka panga üldtingimustes toodud viisil,
juhul, kui pank on oluliselt rikkunud lepingust tulenevat
kohustust.
3.6. Leping loetakse automaatselt lõppenuks järgmistel
juhtudel:
3.6.1. klient ei ole tasunud pangale tähtaegselt esimest
teenustasu vastavalt punktile 2.3.;
3.6.2. kliendi arvelduskonto sulgemisest pangas.
3.7. Lepingu lõppemine ei mõjuta enne lepingu lõppemist
tekkinud rahaliste nõuete sissenõutavaks muutumist ega
rahuldamist.
3.8. Pangal on õigus ühepoolselt muuta lepingu tingimusi,
teatades muudatustest panga üldtingimustes toodud
korras vähemalt 1 kuu enne muudatuste jõustumist. Kui
klient ei ole eelnimetatud tähtaja jooksul lepingut üles
öelnud, loetakse, et ta on muudatustega nõustunud. Kui
klient muudatustega ei nõustu, on tal õigus leping
viivitamata enne muudatuste jõustumist tasuta üles
öelda.
3.9. Lepingu sõlmimisega kinnitab klient, et on tutvunud
lepingu ja kindlustuslepingu tingimustega, samuti panga
üldtingimuste, kliendiandmete töötlemise põhimõtete ja
hinnakirja tingimustega, nendest täielikult aru saanud ja
nendega nõus.
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