KOGUMISKINDLUSTUS
KINDLUSTUSTINGIMUSED
Kehtivad alates 01.12.2010

1. ÜLDIST
1.1Kogumiskindlustuse lepingu eesmärgiks on raha kogumine
lepingu lõppkuupäevaks kindla maksegraafiku alusel ja
garanteeritud intressiga.
1.2 Käesolevad AS-i SEB Elu-ja Pensionikindlustuse (edaspidi
kindlustusandja) kogumiskindlustuse
kindlustustingimused
kehtivad vaid koos kindlustusandja üldtingimustega.
Kogumiskindlustuse kindlustustingimuste ning Elukindlustuse
üldtingimuste sätete lahknevusel lähtutakse kogumiskindlustuse
kindlustustingimustest.
2. KINDLUSTUSJUHTUM
Kindlustusjuhtumiks on kindlustatu surm kindlustuslepingu
kehtivusaja jooksul või kindlustuslepingu sõlmimisel kokku lepitud
kindlustuslepingu lõpukuupäeva saabumine.
3. KINDLUSTUSSUMMA
3.1. Kindlustusvõtjal on õigus taotleda kindlustussumma
suurendamist. Kindlustussumma suurendamisel arvutatakse välja
uus kindlustusmakse suurendamise hetkel kehtivate tariifide alusel.
Avaldus kindlustussumma suurendamiseks tuleb kindlustusandjale
esitada hiljemalt üks kuu enne soovitud muudatuse jõustumist.
3.2. Kindlustusvõtjal on õigus määrata kindlustulepingu sõlmimisel
kindlustussumma automaatne suurendamine alates iga
kindlustusaasta algusest.
3.3. Kindlustusandja ja kindlustusvõtja lepivad kokku
kindlustusmakse suurendamise määra, mille alusel arvutatakse uus
kindlustusmakse ja selle alusel uus kindlustussumma.
3.4. Kindlustusvõtjal on õigus peatada automaatne kindlustussumma suurendamine vastavasisulise kirjaliku avalduse alusel
vähemalt üks kuu enne järgneva kindlustusaasta algust.
4. KINDLUSTUSLEPINGU MUUTMINE MAKSEVABAKS
4.1. Kindlustusvõtjal on õigus avalduse alusel taotleda
kindlustuslepingu maksevabaks muutmist.
4.2. Kindlustuslepingu maksevabaks muutmisel alandatakse
kindlustussummat vastavalt moodustunud tagasiostuväärtusele ja
eesolevale kindlustuslepingu kehtivusajale.
4.3. Kindlustuslepingut ei saa muuta maksevabaks, kui
ümberarvestatud kindlustussumma on väiksem kui kindlustusandja poolt kehtestatud minimaalne kindlustussumma.
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5. KINDLUSTUSSUMMA VÄLJAMAKSMINE
5.1. Kindlustusjuhtumi saabudes
toimub kindlustussumma
väljamaksmine vastavalt kindlustusvõtja soovile kas korraga,
osamaksetena kindlustusandja ja kindlustusvõtja vahel kokku
lepitud perioodi jooksul või eluaegsete osamaksetena.
5.2. Kui kindlustusvõtja soovib saada kindlustussumma kätte
eluaegsete osamaksetena, sõlmib ta kindlustusandjaga
kindlustuslepingu lisa, milles fikseeritakse kindlustuspensioni
väljamaksmise kord.
6. VÄLISTUSED
Kindlustussumma ei kuulu kindlustusandja poolt kindlustusjuhtumi saabudes väljamaksmisele, kui:
6.1. kindlustusvõtja on kindlustuslepingu sõlmimisel või
kindlustussumma suurendamisel teadlikult andnud ebaõiget või
puudulikku informatsiooni enda või kindlustatu tervisliku seisundi
või isikut puudutavate andmete kohta, mis võivad suurendada
kindlustusriski;
6.2. kindlustatu suri alkohoolsete, narkootiliste, toksiliste või muude
joobeseisundi saavutamiseks tarbitud ainete tagajärjel või
asjaoludel, mis on põhjustatud alkohoolsetest, narkootilistest,
toksilistest või muudest joobeseisundi saavutamiseks tarbitud
ainetest;
6.3. kindlustatu suri tuumakatastroofi või teadliku radioaktiivsete
ainete kasutamise tagajärjel;
6.4. kindlustatu suri õnnetusjuhtumi tagajärjel, mille ta põhjustas

transpordivahendi juhtimisel joobeseisundis või omamata
juhtimisõigust;
6.5. kindlustatu suri õnnetusjuhtumi tagajärjel, mille põhjustas juht,
kelle joobeseisundist või juhtimisõiguse puudumisest oli
kindlustatu teadlik;
6.6. kindlustatu suri enesetapu tagajärjel kahe aasta jooksul arvates
kindlustuslepingu jõustumisest või kindlustussumma suurendamisest;
6.7. kindlustatu suri sõjategevuse, välisvaenlase akti, kodusõja,
mässu, revolutsiooni või rahvarahutustes osalemise tagajärjel;
6.8. kindlustatu suri enda poolt toime pandud tahtliku õigusvastase
teo tagajärjel;
6.9. Kui soodustatud isik põhjustas tahtliku õigusvastase teoga
kindlustatud isiku surma, loetakse, et selle soodustatud isiku
määramist ei ole toimunud.
7. LISAKASUM
7.1. Lisakasum on kindlustusandja poolt kindlustuslepingule
täiendavalt arvestatud summa, mis kuulub väljamaksmisele
kindlustustingimustes toodud juhtudel vastavalt kindlustustingimuste lisas 1 „Lisakasumi arvestamise kord“ toodud
tingimustele (kättesaadav internetilehel www.seb.ee/elukindlustus
või paberkandjal kindlustuse müügikohtades või nõustaja käest).
7.2. Lisakasum võib olla vähendatav või mittevähendatav.
7.2.1 Vähendatav lisakasum on lisakasumi arvestamise skeem, mille
kohaselt eelnevatel aastatel määratud lisakasumi osa on
kindlustusperioodi jooksul vähendatav. Lisakasum makstakse välja
koos kindlustussummaga kindlustusperioodi lõppemisel või
kindlustusjuhtumi korral.
7.2.2 Mittevähendatav lisakasum on lisakasumi arvestamise skeem,
mille kohaselt eelnevatel aastatel määratud lisakasumi osa ei ole
kindlustusperioodi jooksul vähendatav. Lisakasum makstakse välja
koos kindlustussummaga kindlustusperioodi lõppemisel või
kindlustusjuhtumi korral ning koos tagasiostuväärtusega lepingu
ennetähtaegsel katkestamisel.
7.3. Kindlustusvõtjal on kindlustuslepingu sõlmimisel võimalik
valida vähendatava ja mittevähendatava kasumiosa arvestamise
skeemi vahel, esitades kindlustusandjale vastava taotluse.
7.4. Kasumiosa arvestamise skeemi on kindlustusvõtjal
kindlustusperioodi jooksul võimalik muuta, esitades kindlustusandjale vastava taotluse. Muudatus jõustub alates taotluse esitamise
aastale järgneva kalendriaasta lõpust.
7.5. Kasumiosa suuruse määrab kindlustusandja üks kord aastas
eelneva majandusaasta tulemuste kinnitamisel. Majandusaasta eest
arvestatud lisakasumi suurus tehakse kindlustusvõtjatele teatavaks
järgneva majandusaasta 30. juuniks.
LISAKINDLUSTUSED
7.5.1. Kindlustusandja ja kindlustusvõtja vahelisel kokkuleppel on
kogumiskindlustusele (põhikindlustus) võimalik sõlmida erinevaid
lisakindlustusi.
7.5.2. Lisakindlustuse sõlmimine on fikseeritud kindlustuspoliisil.

