PREEMIALAENU KINDLUSTUS
KINDLUSTUSTINGIMUSED
Kehtivad alates 01.12.2010

1 ÜLDIST
1.1. Preemialaenu kindlustuse lepingu eesmärk on raha kogumine
laenuandjalt laenatud summa tagastamiseks laenulepingu lõppkuupäeval
kindla maksegraafiku alusel ja garanteeritud intressiga.
1.2. Käesolevad AS-i SEB Elu-ja Pensionikindlustus (edaspidi
kindlustusandja) preemialaenu kindlustuse kindlustustingimused
kehtivad ainult koos kindlustusandja üldtingimustega. Üldtingimuste ja
preemialaenu kindlustuse kindlustustingimuste lahknevuse korral
lähtutakse preemialaenu kindlustuse kindlustustingimustest.

esitada hiljemalt üks kuu enne soovitud muudatuse jõustumist.
10 KINDLUSTUSSUMMA VÄLJAMAKSMINE
10.1 Kindlustussumma väljamaksmine soodustatud isikutele toimub
ühekordse maksena.
10.2 Kindlustussumma väljamaksmisel peetakse kinni võlguolevad
kindlustusmaksed.
11 VÄLISTUSED

2 KINDLUSTATU
Kindlustatuks on kindlustusvõtja.
3 LAENUANDJA
Laenuandjaks on AS SEB Pank.
4 SOODUSTATUD ISIK
4.1 Esimeseks soodustatud isikuks on laenuandja.
4.2 Kindlustusvõtja võib lisaks laenuandjale määrata ühe või mitu
soodustatud isikut ja selle, millistes osades kindlustusandja neile
kindlustusjuhtumi saabudes kindlustussumma välja maksab.
4.3 Kindlustusvõtja võib kindlustuslepingu kehtivusaja jooksul
vastavasisulise avalduse alusel laenuandja kui soodustatud isiku asendada
ainult laenuandja kirjalikul nõusolekul.
5 KINDLUSTUSJUHTUM
Kindlustusjuhtum on kindlustatu surm kindlustuslepingu kehtivusaja
jooksul või kindlustuslepingu lõpukuupäeva saabumine.
6 KINDLUSTUSSUMMA
6.1 Kindlustussumma suurus määratakse kindlustusvõtja ja
kindlustusandja vahelisel kokkuleppel kindlustuslepingu sõlmimisel.
Kindlustussumma suurus peab olema vähemalt sama suur, kui
kindlustusvõtja preemialaenusumma laenuandja juures.
6.2 Kindlustussumma muutmiseks on vajalik laenuandja nõusolek.
7 KINDLUSTUSJUHTUMIST TEATAMINE
7.1 Kindlustatu surmast peab soodustatud isik, pärija või muu isik, kellel on
huvi ja õigus kindlustussummale või huvi kindlustussumma
väljamaksmise tegemise kohta laenuandjale, kindlustusandjale teatama
kahe kuu jooksul arvates surmapäevast ning esitama kindlustusandja
üldtingimustes loetletud dokumendid.
7.2 Laenuandjal on kohustus edastada kindlustusandjale talle teadaolev
informatsioon kindlustatu surma kohta.
8 KINDLUSTUSLEPINGU ÜLESÜTLEMINE JA TAGASIOSTUVÄÄRTUSE VÄLJAMAKSMINE

630600-813

8.1 Kindlustusvõtjal on õigus kindlustusleping Laenuandja nõusolekul
avalduse alusel üles öelda.
8.2 Kindlustusandjal on õigus kindlustusvõtja poolt kindlustusmakse
tähtajaks mittetasumise korral, olles eelnevalt saatnud teate võlgnevuse
olemasolust kindlustusvõtjale ja kui vaatamata sellele kindlustusvõtja
teatises määratud tähtajaks kindlustusmakseid tasunud pole,
kindlustusleping ühepoolselt maksevabaks muuta.
8.3 Kindlustusandja tagastab kindlustuslepingu , ülesütlemisel või
kindlustatu surma korral punktides 11.1.1 kuni 11.1.8 nimetatud asjaoludel
laenuandjale kui soodustatud isikule laenujäägi ulatuses tagasiostuväärtuse, kui see on tekkinud.
8.4 Tagasiostuväärtuse arvutamiseks kasutatakse üldtunnustatud
kindlustusmatemaatika põhimõtteid, võttes arvesse kindlustusvõtja poolt
sissemakstud kindlustusmakseid, kindlustusandja kulusid, kantud riski
ning investeeringutulusid.
9 KINDLUSTUSLEPINGU MUUTMINE
Kindlustuslepingu muutmine toimub kindlustusvõtja ja kindlustusandja
vahelisel kirjalikul kokkuleppel, kooskõlastades muudatused eelnevalt
kirjalikult laenuandjaga. Avaldus muutmise kohta tuleb kindlustusandjale

11.1 Kindlustussumma ei kuulu kindlustusandja poolt kindlustusjuhtumi
saabudes väljamaksmisele, kui:
11.1.1 kindlustusvõtja on kindlustuslepingu sõlmimisel või kindlustussumma suurendamisel teadlikult andnud ebaõiget või puudulikku
informatsiooni enda tervisliku seisundi või isikut puudutavate andmete
kohta, mis võivad suurendada kindlustusriski;
11.1.2 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;
11.1.3 kindlustatu suri tuumakatastroofi või teadliku radioaktiivsete ainete
kasutamise tagajärjel;
11.1.4 kindlustatu suri õnnetusjuhtumi tagajärjel, mille ta põhjustas
transpordivahendi juhtimisel joobeseisundis või omamata juhtimisõigust;
11.1.5 kindlustatu suri õnnetusjuhtumi tagajärjel, mille põhjustas juht, kelle
joobeseisundist või juhtimisõiguse puudumisest oli kindlustatu teadlik;
11.1.6 kindlustatu suri enesetapu tagajärjel kahe aasta jooksul arvates
kindlustuslepingu jõustumisest või kindlustussumma suurendamisest;
11.1.7 kindlustatu suri sõjategevuse, välisvaenlase akti, kodusõja, mässu,
revolutsiooni või rahvarahutustes osalemise tagajärjel;
11.1.8 kindlustatu suri enda poolt toime pandud tahtliku õigusvastase teo
tagajärjel;
11.2. Kui soodustatud isik põhjustas tahtliku õigusvastase teoga
kindlustatud isiku surma, loetakse, et selle soodustatud isiku määramist ei
ole toimunud
12 LISAKASUM
12.1 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).
12.2 Lisakasum võib olla vähendatav või mittevähendatav. Preemialaenu
kindlustuse lepingute puhul kasutatakse mittevähendatava lisakasumi
arvestamise skeemi.
12.2.1 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.
12.3 Kasumiosa suuruse määrab kindlustusandja üks kord aastas eelneva
majandusaasta tulemuste kinnitamisel. Majandusaasta eest arvestatud
lisakasumi suurus tehakse kindlustusvõtjatele teatavaks järgneva
majandusaasta 30. juuniks.
13 TEATAMISE KOHUSTUS
Kindlustusandja kohustub teatama laenuandjale koheselt kindlustusvõtja
poolt kindlustusmaksete tasumisega viivitamisest, samuti kindlustuslepingu ülesütlemisel tagasiostuväärtuse väljamaksmisest.
14 LISAKINDLUSTUSED
14.1 Kindlustusandja ja kindlustusvõtja vahelisel kokkuleppel on
preemialaenu kindlustusele (põhikindlustus) võimalik sõlmida erinevaid
lisakindlustusi.
14.2 Lisakindlustuse sõlmimine on fikseeritud kindlustuspoliisil.

