Raske tervisekahjustuse
kindlustuskaitse tingimused
SEB Laenukaitse kindlustus

Kehtivad alates 01.01.2017

Mõisted
Hüvitis on kindlustusjuhtumi toimumise kuupäeval laenujäägi suuruse ja kindlustusmäära korrutis.
Kindlustusjuhtum on allpool kirjeldatud raske tervisekahjustus, mis on kindlustatul tekkinud kindlustuslepingu
kehtivuse ajal.
Ooteaeg on 60-päevane periood kindlustuskaitse algusest, mille jooksul toimunud kindlustusjuhtumit ei hüvitata.
Ooteaeg ei kehti õnnetusjuhtumi puhul.
Raske tervisekahjustuse kindlustuskaitse on SEB Elu- ja Pensionikindlustuse kohustus maksta kindlustusjuhtumi
toimumisel laenuandjale hüvitis.
Õnnetusjuhtum on kindlustatu tahtest sõltumatu välise mõju tõttu saabunud ootamatu ja ettenägematu sündmus,
mille tagajärjeks on kindlustatu raske tervisekahjustus.

Kindlustuskaitse kehtivus
1. Kindlustuskaitse sõlmimise eelduseks on elukindlustuskaitse olemasolu.
2. Kindlustuskaitse algab poliisil märgitud kuupäeval, kuid mitte enne laenu väljastamise kuupäeva.
3. Kindlustuskaitse lõppeb:
− selle ülesütlemisel;
− elukindlustuskaitse ülesütlemisel;
− üldtingimustes ja SEB Laenukaitse kindlustustingimustes toodud juhtudel.

Raske tervisekahjustus
Jäsemete kaotus
4. Jäsemete kaotus on vähemalt kahe jäseme:
− eemaldamine ülaltpoolt rannet või ülaltpoolt pahkluud;
− funktsiooni püsiv ja täielik kaotus, mis esineb ka aasta peale kindlustusjuhtumit.

Kõnevõime kaotus
5. Kõnevõime kaotus on kõne täielik ja taastumatu kaotus, mis esineb ka aasta peale kindlustusjuhtumit.
6. Kõnevõime kaotus ei ole:
− sensoorne afaasia;
−	seisund, kus kõnevõime on osaliselt või täielikult taastatav meditsiinilise abivahendi, implantaadi või muu
ravimeetodiga.
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Nägemise kaotus
7. Nägemise kaotus on mõlema silma nägemisvõime pöördumatu langus, mille puhul:
− korrigeeritud nägemisteravus on Snelleni tabeli järgi vähem kui 6/60 või 20/200;
− vaateväli on mõlemas silmas 20 või vähem kraadi.
8. Nägemisvõime kaotus ei ole pöördumatu, kui nägemine on taastatav implantaadi, meditsiinilise seadme või ravi abil.

Kuulmise kaotus
9. Kuulmise kaotus on mõlemast kõrvast kuulmise pöördumatu kaotus, kus kuulmislävi on üle 90 dB.
10. Kuulmise kaotus ei ole pöördumatu, kui kuulmine on taastatav abiseadme, implantaadi või ravi abil.

Raske põletus
11. Raske põletus on vähemalt III astme põletus Lund-Browderi skaalal, mis katab 20% kehapinnast.

Halvatus
12. Halvatus on jäsemete funktsiooni täielik ja püsiv kaotus seljaaju vigastuse või haiguse tõttu, mis esineb ka aasta
peale kindlustusjuhtumit.

Kooma
13. Kooma on kindlustusjuhtum, kui:
− see kestab vähemalt 24 tundi ja sellel ajal inimene ei ärka ega reageeri välisärritajale silmade avamise, kõne või
sihipäraste liigutustega;
− inimese põhiliste eluliste funktsioonide tagamiseks on vajalik kasutada toetavaid süsteeme;
− kuus kuud peale koomasse langemist esineb võimetus iseseisvalt kõndida, süüa, arusaadavalt kõnelda või
inimese vaimse seisundi MMSE skoor on alla 16.

Välistused
14. Kindlustusjuhtum ei ole:
− ooteajal diagnoositud raske tervisekahjustus v.a juhul kui raske tervisekahjustuse põhjustas õnnetusjuhtum;
− raske tervisekahjustuse hüpoteetiline diagnoos, puuduvad diagnoosi kinnitavate uuringute tulemused.
15. Kindlustusandja võib hüvitise maksmisest keelduda või seda vähendada kui:
− kindlustusvõtja andis teadlikult kindlustuslepingu sõlmimisel või muutmisel ebaõiget või puudulikku teavet ja
see suurendab kindlustusriski;
− kindlustatu andis kindlustusjuhtumi kohta ebaõiget või puudulikku informatsiooni.
16. Kindlustusandja võib hüvitise maksmisest keelduda või seda vähendada, kui kindlustusjuhtumi põhjustas:
− alkohol, narkootiline-, psühhotroopne- või muu toksiline aine. Eelnev hõlmab ka õnnetusjuhtumit kindlusvõtja
juhitud mootorsõidukiga, kui nimetatud aine sisaldus kindlusvõtja kehas ületas õnnetuse toimumise asukohariigi
õigusaktidega kehtestatud normi;
− radioaktiivne kiirgus;
− sõjategevus, välisvaenlase tegu, kodusõda, mäss, osalemine revolutsioonis või rahvarahutustes;
− arsti määratud ravi ja ettekirjutuste eiramine;
− omaalgatuslik raviprotseduur või ravimite võtmine;
− tahtlik enesevigastamine, sh enesetapu katse;
− kindlustatu tahtlik õigusvastane tegu.
18. Kindlustusandja võib hüvitise maksmisest keelduda või seda vähendada juhul, kui kindlustusjuhtumi põhjustas
järgnev tegevus, mida ei ole poliisile märgitud:
− ohtlik harrastus nagu auto- ja motosport, mägironimine ja alpinism, sukeldumine sügavamale kui 40 meetrit,
langevarjuhüpped, koopauurimine, lennundus, v.a reisijana või meeskonnaliikmena litsentseeritud reisilennukil;
− profisport, rekordi purustamise katsed või võistlustel osalemine, v.a rahvaspordivõistlused.
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