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SEB LAENUKINDLUSTUSE KINDLUSTUSTINGIMUSED 
Kehtivad alates 01.01.2008
 

1. Üldist  
Käesolevad SEB Laenukindlustuse 
kindlustustingimused kehtivad ainult koos 
Elukindlustuse üldtingimustega. Üldtingimuste 
ja SEB Laenukindlustuse kindlustustingimuste 
sätete lahknevuse korral lähtutakse SEB 
Laenukindlustuse kindlustustingimustest. 

 
 
2. Kindlustusleping  lõpeb 
2.1 kindlustusjuhtumi saabumisel – kindlustusjuhtumi 

saabumise päeval; 
2.2 Elukindlustuse üldtingimuste punkti 10.1 kohaselt - 

üles ütlemise avalduses märgitud päeval; 
2.3 Elukindlustuse üldtingimuste punkti 10.2 kohaselt - 

kehtestatud etteteatamistähtaja möödumisele 
järgneval päeval; 

2.4 kindlustusvõtja 71-aastaseks saamisel; 
2.5 kindlustuslepinguga seotud laenulepingust  

tulenevate kõikide kohustuste täistmisel. 

3 Kindlustusvõtja 
Kindlustusvõtja on füüsiline isik, kes sõlmib 
kindlustusandjaga kindlustuslepingu. Kindlustusvõtja 
vanus ei või lepingu sõlmimisel olla vähem kui 18 aastat 
ning lepingu lõppedes rohkem kui 70 aastat. 

4 Kindlustatu 
Kindlustatu on kindlustusvõtja. 

5 Soodustatud isik 
5.1 Soodustatud isik on AS SEB Pank.  
5.2 Soodustatud isikut ei saa vahetada, asendada ega 

muuta. 

6 Kindlustusjuhtum 
Kindlustusjuhtum on kindlustatu surm kindlustuslepingu 
kehtivusaja jooksul. 

7 Kindlustusmäär 
7.1 Kindlustusmäär on protsent, mille ulatuses on 

laenujääk kindlustatud. 
7.2  Kindlustusmäär muutub väiksemaks 

pöördvõrdeliselt laenujäägi suurendamisega, kui 
laenujäägi suurendamisel ei vormistata 
kindlustuslepingu muutmist (kindlustussumma jääb 
endiseks). 

7.3 punkti 7.2. ei rakendata, kui riskihindamisest on 
möödas vähem kui kuus kuud ja uus laenujääk ei 
ületa summat, mille suhtes on tehtud kehtiv 
riskihindamine. 

8 Kindlustussumma  
8.1 Kindlustussumma on rahasumma, mis kuulub 

kindlustusjuhtumi saabudes kindlustusandja poolt 
väljamaksmisele. 

8.2 Kindlustussumma on kindlustusmääraga määratud 
osa kindlustuslepinguga seotud laenulepingu 
laenujäägist. 

8.3 Suurim võimalik kindlustussumma on 
kindlustusmääraga määratud osa laenulimiidist. 

8.4 Kindlustussumma suurenemises lepitakse kokku 
kirjalikult, väljaavatud punktis 7.3. sätestatud 
juhtudel. 

8.5 Kindlustussumma vähenemine toimub vastavalt 
lepinguga seotud laenu laenujäägi vähenemisele. 

9 Kindlustusmaksed 
9.1 Kindlustusmakse arvutatakse kord kuus 

kindlustusandja poolt kinnitatud tariifide alusel 
lähtudes kindlustatu kohta kindlustuslepingus 
fikseeritud andmetest (sugu, vanus, riskimäär) ning 
arvutushetke kindlustussumma suurusest. 

9.2 Kindlustusmakseid tasutakse otsekorralduse 
maksjalepingu alusel 12 korda aastas.  

9.3 Kui kindlustusvõtja ei tasu kindlustusmakset teatises 
määratud tähtajaks, muutub kindlustusmäär nulliks 
(leping muutub maksevabaks). 

9.4 Kindlustusleping taastub võlgnevuse täielikule 
likvideerimisele järgneval päeval, kui kindlustusandja 
annab vastavasisulise kirjaliku nõusoleku. 

10 Kindlustuslepingu muutmine 
10.1 Muuta saab kindlustusmäära ja seotud laenu. 
10.2 Kindlustuslepingu muutmine toimub vastavalt 

kindlustusvõtja kirjalikule avaldusele. 
10.3 Kindlustusandja võib nõuda lepingu muutmisel 

täiendavat informatsiooni. 
10.4 Kindlustusandja hindab kindlustuslepingu muutmisel 

vajadusel ümber kindlustusriski ja arvutab sellele 
vastavad kindlustusmaksed. 

10.5 Kindlustusriski olulisel suurenemisel võib 
kindlustusandja keelduda kindlustuslepingu 
muutmisest, teavitades sellest kindlustusvõtjat 
kirjalikult.  

11 Laenujäägi suurendamisest teavitamine 
11.1 Kindlustussumma suurendamiseks tuleb teavitada 

kindlustusandjat laenujäägi suurendamisest, 
väljaarvatud punktis 7.3. sätestatud juhtudel. 

11.2 Laenujäägi suurendamise teate alusel muudab 
kindlustusandja kindlustuslepingut vastavalt punktis 
13. sätestatule. 

12 Välistused 
12.1 Kindlustussumma ei kuulu kindlustusandja poolt 

kindlustusjuhtumi saabudes väljamaksmisele, kui: 
12.1.1 kindlustusvõtja on kindlustuslepingu sõlmimisel 

teadlikult andnud ebaõiget või puudulikku 
informatsiooni enda või kindlustatu tervisliku 
seisundi või isikut puudutavate andmete kohta, 
mis võivad suurendada kindlustusriski; 

12.1.2 kindlustatu suri alkohoolsete, narkootiliste, 
toksiliste või muude joobeseisundi 
saavutamiseks tarbitud ainete tarbimise tagajärjel 
või asjaoludel, mis on põhjustatud 
alkohoolsetest, narkootilistest, toksilistest või 
muudest joobeseisundi saavutamiseks tarbitud 
ainetest; 

12.1.3 kindlustatu suri tuumakatastroofi või teadliku 
radioaktiivsete ainete kasutamise tagajärjel; 
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12.1.4 kindlustatu suri õnnetusjuhtumi tagajärjel, mille 
ta põhjustas transpordivahendi juhtimisel 
joobeseisundis või omamata juhtimisõigust; 

12.1.5 kindlustatu suri õnnetusjuhtumi tagajärjel, mille 
põhjustas juht, kelle joobeseisundist või 
juhtimisõiguse puudumisest oli kindlustatu 
teadlik; 

12.1.6 kindlustatu suri enesetapu tagajärjel kahe aasta 
jooksul arvates kindlustuslepingu jõustumisest 
või kindlustussumma suurendamisest; 

12.1.7 kindlustatu suri sõjategevuse, välisvaenlase akti, 
kodusõja, mässu, revolutsiooni või 
rahvarahutustes teadliku osalemise tagajärjel; 

12.1.8 kindlustatu suri enda poolt toime pandud tahtliku 
õigusvastase teo tagajärjel; 

12.1.9 kindlustatu suri kindlustusvõtja poolt toime 
pandud tahtliku õigusvastase teo tagajärjel. 

13 Kasumiosalus 
Kindlustusleping ei osale kindlustusandja kasumi 
jaotamisel. 


