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

Telefon
Aadress

E-post

Õnnetusjuhtumi / 
haigestumise kuupäev

Töövõime astme määramise kuupäev

Milline on määratud töövõime aste

Töövõime aste on määratud alates
kuni ,   tähtajatu.

Töövõime kaotuse põhjus
(diagnoosi kood TLK-10-AM)

Millises raviasutuses määrati kindlaks diagnoos, haigestumine või terviseprobleemid, mis on töövõime vähenemise põhjus?

Millisesse raviasutusse olete registreeritud, perearsti ees- ja perekonnanimi?

Kas sündmus on registreeritud politseijaoskond? Millises?

Sündmuse uurimiseks esitatavad dokumendid:

 Töötukassa välja antud töövõime astme tõendi koopia (kohustuslik).

 Meditsiinidokumentide väljavõtted (kui on võimalik).

 Muud dokumendid:

Töövõime kaotuse teade

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 perekonna- 
nimi / juriidilise isiku nimi- -

Kindlustusjuhtumi korral palun kindlustushüvitise maksta
Kindlustatud kannatanu pangakontole Konto omaniku ees- ja perekonnanimi

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

Panga nimi Panga kood, SWIFT

Kinnitan oma allkirjaga, et olen käesolevas teates esitanud õiged andmed.
Olen nõus kahjuasjaga seotud informatsiooni (sealhulgas andmeid oma tervise kohta) kindlustusandjalt saama ka elektronposti teel minu märgitud elektronpostiaadressil. 
Mõistan, et elektronposti teel info esitamise turvalisus on piiratud, ja 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 teatada sellest e-posti aadressil info@ergo.lt. Kui 
minu e-posti aadress muutub, kohustun sellest kindlustusandjale ühe tööpäeva jooksul teatama.

 Nõustun  Ei nõustu

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

Kindlustatud isiku ees- ja perekonnanimi Allkiri Dokumentide täitmise kuupäev



Olen nõus, et ERGO Life Insurance SE ja/või tema volitatud kolmandad isikud töötlevad minu (minu lapse/esindatava) tervisega seotud

isikuandmeid kahju haldamiseks ja kindlustushüvitise suuruse määramiseks ning sel eesmärgil edastatakse ja/või saadakse minu (minu lapse/esindatava) 
isikuandmed nendest Leedus või välisriikides olevatest ravi- ja hooldeasutustest, kus ma olen ravil/hooldatav olnud (minu laps/esindatav on ravil/
hooldatav olnud) või mind hakatakse ravima/hooldama (minu last/esindatavat hakatakse ravima/hooldama), samuti riiklikult sotsiaalkindlustusfondilt, 
piirkondlikelt haigekassadelt, invaliidsus- ja töövõimeametilt, edasikindlustajatelt ja muudelt kolmandatelt isikutelt, kes saavad aidata hinnata kahju 
suurust / juhtumi põhjuseid või kellel on sündmusega seotud informatsiooni.

Kinnitan, et olen teadlik, et minu käesolev nõusolek kehtib kogu kindlustuslepingu kehtivusaja ja pärast kindlustuslepingu lõppu seni, kuni 
kõik kindlustuslepingu kohustused on täidetud, või kuni käesoleva nõusoleku tühistamiseni, milleks tuleb pöörduda kindlustusettevõtte 
klienditeenindusosakonda või teatada sellest e-posti aadressil info@ergo.lt.

Olen teadlik, et mul on õigus mitte nõustuda oma isikuandmete töötlemisega, tühistada käesolev nõusolek, tutvuda oma isikuandmetega, paluda 
nende parandamist, kustutamist või piiramist, samuti õigus andmete ülekandmisele ning õigus esitada kaebus riiklikule andmekaitseinspektsioonile.

Kui kannatanu on alla 18-aastane isik, täidab nõusoleku tema seadusjärgne esindaja.

Kannatanu või tema seadusjärgse esindaja ees- ja perekonnanimi Allkiri

Nõusolek isikuandmete töötlemisega
Kuupäev

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

(kannatanu ees- ja perekonnanimi) Isikukood/sünniaeg (sünniaja märgivad 
isikud, kellel ei ole Leedu isikukoodi)

Kindlustuslepingu / poliisi nr

- -
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