
KINDLUSTUSE KAMPAANIA 
„2 KUUD TASUTA“ TINGIMUSED 
Eesti Energia Aktsiaselts pakub kõigile uutele kindlustuslepingu sõlmijatele
esimesed 2 kuud kindlustust ilma kuutasuta (edaspidi Kampaania pakkumine).

KAMPAANIA TINGIMUSED:

1.     Kampaaniat korraldab ja viib läbi Eesti Energia Aktsiaselts, Lelle 22, Tallinn 11318 (edaspidi Kampaania korraldaja).

2.    Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud Kampaania korraldaja poolt käesolevates tingimustes. Kõik Kampaania 
       korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud.

3.    Kampaania kestab ajavahemikus 04.11-31.12.2020 (edaspidi Kampaania periood).

4.    Kampaania pakkumise kasutamise eelduseks on, et tarbimiskohas on elektrimüüjaks Kampaania korraldaja.

5.    Kampaania pakkumist saavad kasutada kõik Kampaania korraldaja kliendid tarbimiskohale rakenduva ühe, 
       Kampaania korraldaja poolt pakutava kindlustuspaketi suhtes, mille kohta sõlmivad klient ja Kampaania 
       korraldaja Kampaania perioodil kindlustuslepingu esimest korda.

       Segaduse vältimiseks: 

        •  tarbimiskohtade arv Kampaania pakkumise kasutamiseks ei ole piiratud; 

        •  juhul kui klient on sõlminud tarbimiskoha suhtes enne Kampaania perioodi kindlustuslepingu, on kliendil 
           õigus Kampaania pakkumist kasutada (teise) kindlustuspaketi suhtes, mille kohta sõlmivad klient ja Kampaania 
           korraldaja kindlustuslepingu Kampaania perioodil esimest korda.

6.    Kampaania pakkumist on võimalik rakendada kõikidele Kampaania korraldaja poolt pakutavatele kindlustus-
       pakettidele, võttes arvesse punktis 4 toodud tingimusi.   

7.    Kampaania korraldajal on õigus kampaania ühepoolselt lõpetada juhul kui ilmnevad kampaania tingimuste 
       olulised rikkumised või kuritarvitamised. Samuti on Kampaania korraldajal õigus kampaania ühepoolselt 
       lõpetada vääramatu jõu tõttu. Kampaania korraldaja teavitab sellest Kampaania korraldaja kodulehel aadressil 
       www.energia.ee.

8.    Kõigis käesolevates tingimustes mittereguleeritud küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatust.

9.    Lisainfo saamiseks palume pöörduda Kampaania korraldaja poole e-posti teel aadressil teenindus@energia.ee.

10.  Kõik kampaaniaga seotud pretensioonid ja kaebused tuleb esitada kirjalikult Kampaania korraldajale aadressil 
       Lelle 22, Tallinn või e-posti aadressil teenindus@energia.ee. Kampaania korraldaja lahendab saabunud preten-
       sioonid ja kaebused seitsme tööpäeva jooksul alates nende saamisest.

Elektriseadmete kindlustusteenuse pakkuja on If P&C Insurance AS ning tulekahju kindlustusteenuse pakkuja on AAS BTA Baltic Insurance 

Company Eesti filiaal. Tutvu kindlustustingimustega www.energia.ee/kindlustus. Vajadusel pea nõu asjatundjaga. Samuti on sul võimalik saada 

lisainfot Eesti Energia klienditeeninduse telefonilt 777 1545.


