
ERGO Life Insurance SE
Registrikood 110707135
Geležinio Vilko g. 6A, LT-03507, Vilnius
Tel 1887, e-post info@ergo.lt

Kindlustuspoliisi  
nr - - Kindlustusvõtja ees- ja 

perekonnanimi

Teade kindlustatu surma kohta

Kindlustatud isik Ees- ja perekonnanimi
Isikukood / sünniaeg (sünniaja märgivad 
isikud, kellel ei ole Leedu isikukoodi)

Hüvitise saaja Ees- ja perekonnanimi
Isikukood / sünniaeg (sünniaja märgivad 
isikud, kellel ei ole Leedu isikukoodi)

Elukohariik  Leedu  Muu (märkige riik) Kodakondsus (märkige kõik kodakondsused)

Aadress Telefon

E-post

Surmakuupäev

Mis oli kindlaks tehtud surmapõhjus?

Kus kindlustatu suri (märkige raviasutuse nimi või muu surma koht, aadress)?

Millises raviasutuses ja millise arsti juures kindlustatu surma põhjuseks kujunenud haigestumise pärast ravil oli?

Millisesse raviasutusse oli kindlustatu registreeritud, perearsti ees- ja perekonnanimi?

Kas sündmus on registreeritud politseikomissariaadis? Millises?

Sündmuse uurimiseks esitatavad dokumendid:

 Meditsiinilise surmatunnistuse koopia (kohustuslik).
 Hüvitise saaja isikudokumendi koopia (kohustuslik).
 Meditsiinidokumentide väljavõtted (kui on võimalik).
 Muud 

dokumendid:

Teataja Ees- ja perekonnanimi

Telefon
Aadress

E-post

Mõistan, et kindlustuslepingu ja selle kehtivusajal toimunud sündmustega seotud dokumentide, teatiste ja muu info (sealhulgas minu tervist puudutavate andmete) 
elektronposti teel esitamise turvalisus on piiratud, ning võtan vastutuse mainitud informatsiooni saatmise eest sellisel viisil. Kinnitan, et olen teadlik, et minu käesolev 
nõusolek kehtib kuni selle tühistamiseni, milleks tuleb pöörduda kindlustusettevõtte klienditeenindusosakonda või helistada telefonil 1887.

Kinnitan oma allkirjaga käesolevas teates esitatud andmete õigsust:

Teid teenindanud ERGO esindaja amet, ees- ja perekonnanimi, telefon, allkiri

Teataja ees- ja perekonnanimi Allkiri Dokumentide täitmise kuupäev



ERGO Life Insurance SE
Registrikood 110707135
Geležinio Vilko g. 6A, LT-03507, Vilnius
Tel 1887, e-post info@ergo.lt

Avaldus kindlustushüvitise maksmise kohta

Palun kindlustushüvitise maksta*:

Hüvitise saaja konto nr

Panga nimi, SWIFT

Hüvitise saaja ees- ja perekonnanimi

Hüvitise saaja isikukood

Isikukood/sünniaeg (sünniaja märgivad isikud, kellel ei ole Leedu isikukoodi)

Riikliku taustaga isikud (RTI)
1. Kas teie, teie lähedased pereliikmed või lähedased kaastöötajad on riikliku 
taustaga isikud?

 Jah  Ei

2. Kui vastasite 1. punkti küsimusele JAH, märkige, kas klient on: 

 RTI (täitke 7.–8. väli)  RTI pereliige (täitke 3.–8. väli) 

 RTI lähedane kaastöötaja (täitke 3.–8. väli)

3. RTI ees- ja perekonnanimi 6. Seos RTI-ga

4. Sünnikuupäev 7. Ametikoht

5. RTI elukohariik  Leedu  Muu (märkige riik) 8. Institutsioon

Riikliku taustaga isik (RTI) on füüsilised isikud, kes täidavad, on täitnud või 
kellele on Leedu Vabariigis või muus liikmesriigis või kolmandas riigis viimase 12 
kuu jooksul usaldatud olulised avalikud ametikohustused, ning nende lähedased 
pereliikmed või lähedased kaastöötajad.
Olulised avalikud ametikohustused tähendavad ametikohustusi Leedu 
Vabariigis, Euroopa Liidus ning rahvusvahelistes või välisriikide institutsioonides:
- riigijuht, valitsusjuht, minister, aseminister või ministri asetäitja, riigisekretär, 

parlamendi, valitsuse või ministeeriumi kantsler;
- parlamendiliige;
- kõrgemate kohtute, konstitutsioonikohtute või muude kõrgemate 

kohtuinstantside, mille otsuseid ei saa edasi kaevata, liige;
- omavalitsuse linnapea/vallavanem, omavalitsuse haldusdirektor;
- riikide kõrgeima auditi- ja kontrollinstitutsiooni juhtorgani liige või keskpanga 

juhatuse esimees, tema asetäitja või juhatuse liige;
- suursaadik, ajutine asjaajaja, Leedu sõjaväe juhataja, sõjaväe ja üksuste 

juhatajad, kaitsestaabi ülem või välisriikide relvajõudude kõrge taseme 
sõjaväelane;

- riigiettevõtte, aktsiaseltsi ja osaühingu, mille aktsiad/osad või osa aktsiaid/
osasid, mis annavad selle äriühingu aktsionäride/osanike üldkoosolekul 
üle 1/2 kõikidest häältest, kuuluvad omandiõiguse alusel riigile, juht- või 
järelevalveorgani liikmed;

- omavalitsusettevõtte, aktsiaseltsi ja osaühingu, mille aktsiad/osad või osa aktsiaid/
osasid, mis annavad selle äriühingu aktsionäride/osanike üldkoosolekul üle 1/2 
kõikidest häältest, kuuluvad omandiõiguse alusel omavalitsusele ja mida peetakse 
Leedu Vabariigi ettevõtete finantsarvestuse seaduse järgi suurteks ettevõteteks, juht- 
või järelevalveorgani liikmed;

- rahvusvahelise valitsustevahelise organisatsiooni juht, tema asetäitja, juht- või 
järelevalveorgani liige;

- poliitilise partei juht, tema asetäitja, juhtorgani liige.
Lähedased pereliikmed:
- abikaasa, isik, kellega on registreeritud partnerlus (elukaaslane);
- vanemad, vennad, õed või
- lapsed ja laste abikaasad, laste elukaaslased.

Lähedane kaastöötaja on füüsiline isik, kes:
- on sama juriidilise isiku või juriidilise isiku staatuseta organisatsiooni osaline või on 

muudes asjalikes suhetes;
- on juriidilise isiku või juriidilise isiku staatuseta organisatsiooni, mis on asutatud ja 

tegutseb de facto eesmärgiga saada riikliku taustaga isikule varalist või muud isiklikku 
kasu, ainus hüvitise saaja.

Hüvitise saaja (või kui ta on alaealine, siis tema seadusjärgse esindaja) ees- ja perekonnanimi Allkiri Dokumentide täitmise kuupäev

* Kui kindlustuslepingus ei ole hüvitise saajat märgitud, peavad kindlustatu pärijad esitama pärimisdokumendid (pärimisõiguse tunnistuse, lese omandiõiguse
tunnistuse), kus on märgitud, kes kindlustushüvitise pärib.

Teate kindlustatu surma kohta
lisa 1

Teid teenindanud ERGO esindaja amet, ees- ja perekonnanimi, telefon, allkiri

Kindlustuspoliisi nr - -



Mina,  isikukood
(ees- ja perekonnanimi)

surnu isikukood
(ees- ja perekonnanimi)

abikaasa, isa, ema, poeg, tütar või muu  , (side surnuga – joonige alla või kirjutage), olen nõus, et ERGO 

Life Insurance SE saab füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt, sealhulgas tervishoiuasutustelt, kogu informatsiooni surnu kindlustatud isiku 

viibimise kohta tervishoiuasutustes, tervisliku seisundi, ravi ja prognooside kohta, 
(ees- ja perekonnanimi)

samuti kogu muu isiklikku laadi informatsiooni, ning küsitleb kõiki isikuid, kes teavad midagi kindlustusjuhtumi põhjuste, asjaolude ja tagajärgede kohta.

Kinnitan, et olen teadlik, et minu käesolev nõusolek kehtib kuni selle tühistamiseni, milleks tuleb pöörduda kindlustusettevõtte klienditeenindusosakonna 
poole.

Sündmuse uurimiseks esitatavad dokumendid:

 Abielutunnistuse notariaalselt kinnitatud koopia (kui nõusoleku allkirjastab kindlustatu abikaasa).

 Sünnitunnistuse notariaalselt kinnitatud koopia (kui nõusoleku allkirjastavad kindlustatu lapsed, vanemad vm).*

* Kui sellele nõusolekule alla kirjutava isiku perekonnanimi on muutunud, palume esitada perekonnanime muutmist tõendavate dokumentide (nt abielutunnistuse, 
lahutustunnistuse) notariaalselt kinnitatud koopiad.

Ees- ja perekonnanimi Allkiri Dokumentide täitmise kuupäev

ERGO Life Insurance SE
Registrikood 110707135
Geležinio Vilko g. 6A, LT-03507, Vilnius
Tel 1887, e-post info@ergo.lt

Nõusolek informatsiooni saamise kohta

Teate kindlustatu surma kohta
lisa 2

Teid teenindanud ERGO esindaja amet, ees- ja perekonnanimi, telefon, allkiri

Kindlustuspoliisi nr - -

Isikukood/sünniaeg (sünniaja märgivad isikud, 
kellel ei ole Leedu isikukoodi)

Isikukood/sünniaeg (sünniaja märgivad isikud, 
kellel ei ole Leedu isikukoodi)
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