SEB Laenukaitse
kindlustustingimused
Kehtivad alates 01.01.2017

Tingimustest saate ülevaate laenukaitse kindlustuse põhimõtetest ning mõistetest, mida kindlustamisel kasutatakse.
Palun varuge aega ja lugege tingimused läbi. Kui Teil tekib küsimusi, siis helistage meie infotelefonil 665 8020 või astuge
läbi SEB kontorist.

Mõisted
Kindlustusandja on AS SEB Elu- ja Pensionikindlustus (edaspidi SEB Elukindlustus) või UAB „Lietuvos draudimas“ Eesti
filiaal (edaspidi PZU Kindlustus) või mõlemad koos.
Kindlustusmäär on kindlustuslepingus nimetatud protsent, mille alusel arvutatakse kindlustussumma suurus laenujäägist või laenu tagasimaksest.
Kindlustusvõtja on 18–55-aastane füüsiline isik, kellel on laenuandjaga sõlmitud laenuleping Eestis käibivas valuutas.
Kindlustusvõtja on ühtlasi kindlustatu.
Laenuandja on AS SEB Pank.
Laenujääk on laenulepingu järgi väljamakstud ja tagasimaksmata summa.
Laenuleping on kindlustuslepinguga seotud väike- või kinnisvara tagatisega laenuleping.
Laenu tagasimakse on laenulepingu alusel igakuiselt tasumisele kuuluv laenu põhiosa- ja intressimakse.
Laenu tagasimakse päev on päev, mil laenulepingu järgi tehakse igakuine laenu tagasimakse.
Omavastutuse periood on aeg peale kindlustusjuhtumit, mille eest ei maksta kindlustushüvitist. Omavastutuse
periood on nimetatud kindlustuskaitse eritingimustes.
Ooteaeg on aeg kindlustuskaitse algusest, mille jooksul toimunud kindlustusjuhtumit ei hüvitata. Ooteaja pikkus on
nimetatud kindlustuskaitse eritingimustes.
Soodustatud isik on kindlustuslepingus nimetatud isik, kellele kindlustusandja maksab kindlustusjuhtumi korral välja
hüvitise. Soodustatud isikut ei saa muuta.

Üldsätted
1. Kindlustusvõtja saab SEB Laenukaitse kindlustusele valida järgmisi kindlustuskaitseid:
- elukindlustus;
- raske tervisekahjustuse kindlustus;
- töövõime kaotuse kindlustus;
- töökaotuse kindlustus, mida pakub PZU Kindlustus.
2. Väikelaenu puhul sisaldab kindlustusleping kõiki eelnimetatud kindlustuskaitseid.
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Kindlustuslepingu kehtimine
3. Kindlustusleping jõustub poliisil märgitud päeval, kuid mitte enne laenu väljastamist.
4. Kindlustuskaitsed kehtivad ühe aasta ja pikenevad automaatselt järgnevaks kindlustusaastaks. Kindlustuskaitse ei
pikene, kui kindlustusvõtja või kindlustusandja teatab kindlustuskaitse lõpetamise soovist kirjalikult taasesitatavas
vormis vähemalt 30 päeva enne automaatset pikenemist.
5. Elukindlustuskaitse kehtib kuni laenulepingu lõppemiseni.

Kindlustusmakse
6. Kindlustusandja arvutab kindlustusmakse hinnakirja alusel, lähtudes kindlustatu andmetest kindlustuslepingus ning
kindlustussumma suurusest.
7. Kindlustusvõtja tasub kindlustusmakse igal laenu tagasimakse päeval.
8. Kindlustusmakse tasutakse SEB Elukindlustuse kontole kindlustusvõtja antud volituse alusel. SEB Elukindlustus
kannab kindlustusmakse ülekande kulu.
9. Tasumisele kuuluva või tasutud kindlustusmakse suuruse kohta saab teavet SEB Elukindlustuselt või SEB
internetipangast.
10. Kindlustusvõtja tagab piisavate vahendite olemasolu makse tasumiseks laenu tagasimakse päeval volituses näidatud
kontol. Kui kontol piisavad vahendid puuduvad, saadab SEB Elukindlustus kindlustusvõtjale meeldetuletuse, kus
määrab uue tähtpäeva ja nimetab võlgnevuse tagajärjed.

Kindlustussumma ja -määr
11. Kindlustuskaitse kindlustussumma arvestamise alused on märgitud poliisil.
12. Elukindlustuse ja raske tervisekahjustuse kindlustussumma arvutatakse järgmiselt:
kindlustussumma = kindlustusmäär × laenujääk
13. Töövõime kaotuse ja töökaotuse kindlustussumma arvutatakse järgmiselt:
kindlustussumma = kindlustusmäär × laenu tagasimakse
14. Kui kindlustusvõtja suurendab kinnisvara tagatisel võetud laenusummat ja ei avalda soovi suurendada
kindlustussummat, siis vähendab kindlustusandja kindlustusmäära.
15. Kindlustuslepinguga seotud väikelaenu summa suurendamisel suureneb kindlustussumma automaatselt.

Hüvitise arvutamine ja väljamaksmine
16. Hüvitise arvutamise alused on toodud kindlustuskaitse tingimustes.
17. Kindlustatul on õigus saada hüvitist ainult ühe kindlustuskaitse eest korraga.
18. Hüvitis makstakse soodustatud isikule. Elukindlustuse ja raske tervisekahjustuse soodustatud isik on laenuandja.
Töövõime kaotuse ja töökaotuse soodustatud isik on kindlustatu.

Kindlustuslepingu lõppemine
19. Kindlustusleping lõpeb:
- laenulepingust tulenevate kohustuste täitmisel;
- laenutähtpäeva saabumisel;
- kui kindlustusvõtja ei ole enam laenulepingu osapooleks;
- kui laenu tagasimakse sagedust muudetakse;
- laenulepingust taganemisel või selle ülesütlemisel;
- üldtingimustes kirjeldatud juhul;
- kindlustatu surma korral;
- raske tervisekahjustuse kindlustuskaitse kindlustussumma väljamaksmisel;
- kõikide kindlustuskaitsete lõpetamisel;
- kindlustusvõtja 61-aastaseks saamisel;
- kui väikelaenu puhul lõpetatakse ükskõik milline kindlustuskaitse;
- kui kindlustusvõtja soovib muuta või lõpetada SEB Elukindlustusele kindlustusmaksete tasumiseks antud
volitust.
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