
6.3 Kogumisreservi vähendatakse osalise väljamakse ja väljamakse tasu võrra.1 ÜLDIST
6.4 Tasu osalise väljamakse eest, minimaalne võimalik osaline väljamakse ja 
minimaalne kohustuslik kogumisreservi suurus pärast osalist väljamakset on 1.1 Kindlustuskonto lepingu eesmärgiks on raha kogumine paindlikult ja 
fikseeritud väljamakse teostamise hetkel kehtivas hinnakirjas.garanteeritud intressiga.

1.2 Käesolevad AS-i SEB Elu-ja Pensionikindlustus (edaspidi kindlustusandja) 
kindlustuskonto kindlustustingimused kehtivad ainult koos kindlustusandja 7 VÄLISTUSED
üldtingimustega. Üldtingimuste ja kindlustuskonto kindlustustingimuste 
sätete lahknevuse korral lähtutakse kindlustuskonto kindlustustingimustest. 7.1 Kindlustussumma ei kuulu kindlustusandja poolt kindlustusjuhtumi 

saabudes väljamaksmisele, kui:
7.1.1 kindlustusjuhtumi toimumisel oli kogumisreservi suurus null;2 KINDLUSTUSJUHTUM
7.1.2 kindlustusvõtja on kindlustuslepingu sõlmimisel või kindlustussumma 

Kindlustusjuhtumiks on kindlustatu surm kindlustuslepingu kehtivusaja suurendamisel teadlikult andnud ebaõiget või puudulikku informatsiooni 
jooksul või kindlustuslepingu lõpptähtaja saabumine. enda või kindlustatu tervisliku seisundi või isikut puudutavate andmete 

kohta, mis võivad suurendada kindlustusriski;
3 KINDLUSTUSSUMMA 7.1.3 kindlustatu suri alkohoolsete, narkootiliste, toksiliste või muude 

joobeseisundi saavutamiseks tarbitud ainete tagajärjel või asjaoludel, mis on 
3.1 Kindlustussumma on rahasumma, mis kuulub kindlustusjuhtumi põhjustatud alkohoolsetest, narkootilistest, toksilistest või muudest 
saabudes kindlustusandja poolt väljamaksmisele. joobeseisundi saavutamiseks tarbitud ainetest;
3.2 Kindlustatu surma korral on kindlustussummaks kindlustusjuhtumi 7.1.4 kindlustatu suri tuumakatastroofi või teadliku radioaktiivsete ainete 
hetkel  keht iv  e lukindlustussumma koos  kogumisreserviga .  kasutamise tagajärjel;
Kindlustuslepingu lõpptähtaja saabumisel on kindlustussummaks 7.1.5 kindlustatu suri õnnetusjuhtumi tagajärjel, mille ta põhjustas 
kogumisreserv. transpordivahendi juhtimisel joobeseisundis või omamata juhtimisõigust;
3.3 Elukindlustussumma suuruse määrab kindlustusvõtja lepingu 7.1.6 kindlustatu suri õnnetusjuhtumi tagajärjel, mille põhjustas juht, kelle 
sõlmimisel. joobeseisundist või juhtimisõiguse puudumisest oli kindlustatu teadlik;
3.4 Kindlustusvõtjal on õigus taotleda elukindlustussumma muutmist 7.1.7 kindlustatu suri enesetapu tagajärjel kahe aasta jooksul arvates 
lepingu kehtivusajal. Elukindlustussumma muutmisel arvutatakse uus kindlustuslepingu jõustumisest või kindlustussumma suurendamisest;
riskitasu. 7.1.8 kindlustatu suri sõjategevuse, välisvaenlase akti, kodusõja, mässu, 

revolutsiooni või rahvarahutustes  osalemise tagajärjel;
4 KOGUMISRESERV 7.1.9 kindlustatu suri enda poolt toime pandud tahtliku õigusvastase teo 

tagajärjel;
4.1 Kogumisreserv on kindlustusmatemaatiliste reeglite järgi arvutatud 7.1.10 kindlustatu suri kindlustusvõtja poolt toime pandud tahtliku 
rahasumma, mis moodustub tasutud kindlustusmaksetest ja lepingule õigusvastase teo tagajärjel;
arvestatud garanteeritud intressist, millest on maha arvatud 7.2 kui soodustatud isik põhjustas tahtliku õigusvastase teoga kindlustatud 
kindlustuslepingu haldus-, muutmis- ja riskitasud. isiku surma, loetakse, et selle soodustatud isiku määramist ei ole toimunud.
4.2 Kindlustuslepingu halduskulud arvatakse maha vastavalt kehtivale 7.3 Kindlustatu surma korral punktis 7.1.2 kuni 7.1.10 nimetatud asjaoludel 
hinnakirjale. maksab kindlustusandja soodustatud isikule välja kogumisreservi ja 
4.3 Garanteeritud intressi arvestatakse kuu keskmise kogumisreservi alusel ja lepingule arvestatud kasumiosa, millest on maha arvatud väljamakse tasu 
see lisatakse kogumisreservile iga kuu. vastavalt kehtivale hinnakirjale.
4.4 Riskitasud kindlustuslepingus fikseeritud elukindlustussumma ja 
lisakindlustuste eest arvestatakse kogumisreservist maha iga kuu. 8 LISAKASUM
Riskitasude suurused on fikseeritud kindlustuslepingus. Riskitasude 
mahaarvamisega loetakse lisakindlustusmaksed vastava kuu eest tasutuks. 8.1 Lisakasum on kindlustusandja poolt kindlustuslepingule täiendavalt 
4.5 Kindlustusvõtja soovil tehtud kindlustuslepingu muudatuste tasu arvestatud summa, mis kuulub väljamaksmisele kindlustustingimustes 
arvestatakse kogumisreservist maha muudatuse tegemise hetkel. Tasude toodud juhtudel vastavalt kindlustustingimuste Lisas 1 „Lisakasumi 
suurused kindlustuslepingu muudatuste eest on fikseeritud kehtivas arvestamise kord“ toodud tingimustele (kättesaadav internetilehel 
hinnakirjas. www.seb.ee/elukindlustus või paberkandjal kindlustuse müügikohtades või 
4.6 Kui kogumisreservi suurus pole piisav riskitasude maha arvestamiseks, nõustaja käest). 
siis saadetakse kindlustusvõtjale vastavasisuline teatis, milles näidatakse uus 8.2 Lisakasum võib olla vähendatav või mittevähendatav.
tähtaeg riskitasude mahaarvamiseks. Kui ka teatises näidatud kuupäeval ei 8.2.1 Vähendatav lisakasum on lisakasumi arvestamise skeem, mille kohaselt 
ole võimalik riskitasusid maha arvata, muutub elukindlustussumma nulliks ja eelnevatel aastatel määratud lisakasumi osa on kindlustusperioodi jooksul 
lisakindlustused katkevad sellest kuupäevast. vähendatav. Lisakasum makstakse välja koos kindlustussummaga 
4.7 Kui kogumisreservi suurus pole piisav kindlustuslepingu sõlmimis- või kindlustusperioodi lõppemisel või kindlustusjuhtumi korral.
ülalpidamistasude maha arvestamiseks, siis arvestatakse puuduv osa maha .2.2 Mittevähendatav lisakasum on lisakasumi arvestamise skeem, mille 
esimesel võimalusel kogumisreservi uuesti tekkimisel. kohaselt eelnevatel aastatel määratud lisakasumi osa ei ole kindlustusperioodi 

jooksul vähendatav. Lisakasum makstakse välja koos kindlustussummaga 
5 KINDLUSTUSMAKSED kindlustusperioodi lõppemisel või kindlustusjuhtumi korral ning koos 

tagasiostuväärtusega lepingu ennetähtaegsel katkestamisel.
5.2 Kindlustusmakse on makse, mida kindlustusvõtja tasub endale sobival ajal 8.3 Kindlustusvõtjal on kindlustuslepingu sõlmimisel võimalik valida 
ja suuruses kindlustusandja arvelduskontole, näidates maksekorraldusel vähendatava ja mittevähendatava kasumiosa arvestamise skeemi vahel, 
kindlustuslepingu viitenumbri. esitades kindlustusandjale vastava taotluse.
5.3 Kindlustusmaksete tasumine toimub kindlustusvõtja kulul. 8.4 Kasumiosa arvestamise skeemi on kindlustusvõtjal kindlustusperioodi 
5.4 Kindlustuslepingu sõlmimisel lepitakse kokku maksegraafik, mille alusel  jooksul võimalik muuta, esitades kindlustusandjale vastava taotluse. 
edastab kindlustusandja  kindlustusvõtja soovil teatisi maksetähtaja Muudatus jõustub alates taotluse esitamise aastale järgneva kalendriaasta 
saabumise kohta. Teatised edastatakse kindlustusvõtjale tema poolt soovitud lõpust.
viisil viimasel kindlustusandjale teadaoleval aadressil. Kui kindlustusvõtjal 8.5 Kasumiosa suuruse määrab kindlustusandja üks kord aastas eelneva 
on sõlmitud maksete tasumiseks otsekorraldusleping, siis teatisi maksetähtaja majandusaasta tulemuste kinnitamisel. Majandusaasta eest arvestatud 
saabumise kohta ei väljastata. lisakasumi suurus tehakse kindlustusvõtjatele teatavaks järgneva 
5.5 Kindlustusvõtjal on õigus taotleda maksegraafiku muutmist majandusaasta 30. juuniks.
maksetähtaegade osas, esitades selleks vastavasisulise avalduse vähemalt üks 
kuu enne soovitud muudatuse jõustumist. 9 LISAKINDLUSTUSED
5.6 Kindlustusvõtja võib lepingu sõlmimisel või lepingu kehtivusajal määrata, 
et kindlustusmakse suureneb iga uue kindlustusaasta algusest. 9.1 Kindlustusandja ja kindlustusvõtja vahelisel kokkuleppel on 

põhikindlustusele võimalik sõlmida erinevaid lisakindlustusi.
6 OSALINE VÄLJAMAKSE 9.2 Lisakindlustuse sõlmimine fikseeritakse kindlustuslepingus.

6.2 Kindlustusvõtjal on õigus osalisele väljamaksele kogumisreservist lepingu 
kehtivusaja jooksul.12
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