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Raske tervisekahjustuse kindlustuskaitse eritingimused
SEB Laenukaitse kindlustustingimused 
Kehtivad alates 06.06.2012

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Käesolevad raske tervisekahjustuse kindlustuskaitse eritingimu-
sed kehtivad ainult koos SEB Laenukaitse kindlustustingimustega. 
1.2. Raske tervisekahjustuse kindlustuskaitse sõlmimise eelduseks 
on elukindlustuskaitse olemasolu.
1.3. Raske tervisekahjustuse kindlustuskaitse sõlmitakse kindlustus-
võtja suhtes. Raske tervisekahjustuse kindlustuskaitse sõlmimine ja 
algus on fikseeritud kindlustuspoliisil.
1.4. Raske tervisekahjustuse kindlustuskaitse on SEB Elukindlustuse 
kohustus maksta kindlustusjuhtumi toimumisel laenuandjale 
kindlustussumma.
1.5. Raske tervisekahjustuse kindlustuskaitse algab poliisil 
fikseeritud kuupäeval, kuid mitte enne laenu väljastamise 
kuupäeva.
1.6. Raske tervisekahjustuse kindlustuskaitse lõpeb
1.6.1. SEB Laenukaitse kindlustustingimustes toodud juhtudel;
1.6.2. ülesütlemisel kindlustusvõtja algatusel ülesütlemisavalduses 
märgitud päeval.

2. KINDLUSTUSJUHTUM

2.1. Kindlustusjuhtumiks on raske tervisekahjustuse kindlustus-
kaitse kehtivuse ajal järgmiste olukordade esinemine:
2.1.1. kahe või enama jäseme kaotus, mis on määratletud kui 
kahe või enama jäseme funktsiooni püsiv ja täielik kaotus või kahe 
või enama jäseme eemaldamine ülaltpoolt rannet või ülaltpoolt 
pahkluud. Funktsioonikaotus loetakse täielikuks ja püsivaks kuni 
ühe aasta möödumisel, aga mitte enne kolme kuu möödumist 
kindlustusjuhtumi toimumisest;
2.1.2. kõnevõime kaotus, mis on määratletud kui kõne täielik ja 
taastumatu kaotus. Kõnevõime kaotus peab olema tuvastatav ühe 
aasta jooksul kindlustusjuhtumi toimumisest. Kõnevõime 
kaotuseks ei loeta sensoorset afaasiat. Hüvitist ei maksta, kui 
kõnevõime kaotust on võimalik kompenseerida meditsiiniliste 
abivahendite ja implantaatide kasutamise või muude ravimeetodi-
tega, mille tagajärjel kõne taastub osaliselt või täielikult;
2.1.3. nägemise kaotus, mis on määratletud kui kliiniliselt 
tõestatud mõlema silma nägemisteravuse pöördumatu langus, kus 
korrigeeritud nägemisteravus Snelleni tabeli järgi on vähem kui 
6/60 või 20/200; või vaateväli on mõlemas silmas 20 või vähem 
kraadi. Hüvitist ei maksta, kui nägemist on võimalik taastada 
implantaadi või mis tahes meditsiinilise seadme või manipulat-
siooni abil; 
2.1.4. kuulmise kaotus, mis on määratletud kui kuulmise 
pöördumatu kaotus mõlemast kõrvast, kui kuulmislävi on üle 90 
dB. Hüvitist ei maksta, kui kuulmist on võimalik osaliselt või 
täielikult taastada mis tahes abiseadme, implantaadi või meditsiini-
lise manipulatsiooni abil; 
2.1.5. rasked põletushaavad, mis on määratletud kui koekahjus-
tus, mille põhjuseks on termilised, keemilised või elektrilised 
tegurid, mille mõju tagajärjel esineb vähemalt kolmanda astme 
põletus vähemalt 20%-l keha pinnast, mõõdetuna Lund-Browderi 
keha pindala graafiku alusel; 
2.1.6. halvatus, mis tähendab kahe või enama jäseme funktsiooni 
täielikku ja püsivat kaotust seljaaju vigastuse või haiguse tõttu. 
Funktsioonikaotus loetakse täielikuks ja püsivaks ühe aasta 
möödumisel, aga mitte enne kolme kuu möödumist kindlustusjuh-
tumi toimumisest;
2.1.7. kooma, mis on vähemalt 24 tundi kestev teadvusetusesei-

sund, kui inimene ei ole äratatav ja puudub reaktsioon välisärritaja-
tele silmade avamise, kõne ja sihipäraste liigutuste näol. Kui 
komatoosne seisund on esinenud 24 tundi kuni kaks kuud, peavad 
kindlustusvõtjal hüvitise väljamaksmiseks esinema lisatingimusena 
järgmised puuded:
a) võimetus iseseisvalt kõndida või iseseisvalt süüa või suhelda 
verbaalselt nii, et see oleks teistele arusaadav,
b) vaimse seisundi miniuuringu (MMSE) skoor on alla 16.
Lisatingimused a ja b peavad olema püsivad ja esinema vähemalt 
poole aasta jooksul.
Kui kooma on kestnud 60 päeva või rohkem, siis kuulub hüvitis 
väljamaksmisele ilma lisatingimusteta a ja b.
2.2. Kindlustusjuhtumiga ei ole tegemist järgmistel juhtudel:
2.2.1. kui raske tervisekahjustus on diagnoositud 60 päeva jooksul 
pärast raske tervisekahjustuse kindlustuskaitse algust, v.a juhul kui 
kindlustusjuhtum on põhjustatud õnnetusjuhtumist. Õnnetusjuhtu-
miks loetakse ettenägematut ja kindlustusvõtja tahtest sõltumatut 
välise mõju tõttu saabunud ootamatut sündmust, mille tulemuseks 
on kindlustusvõtja tervisekahjustus;
2.2.2. kui raske tervisekahjustuse diagnoos on püstitatud kui 
hüpotees, puuduvad püsivad kindlalt rasket tervisekahjustust 
iseloomustavad sümptomid ja laboratoorsete või instrumentaalsete 
uuringute tulemused, mis on raske tervisekahjustuse diagnoosi-
mise aluseks.

3. KINDLUSTUSJUHTUMIST TEaTaMINE Ja RaSKE 
TERVISEKaHJUSTUSE TUVaSTaMINE

3.1. Kindlustusjuhtumist tuleb SEB Elukindlustusele kirjalikult 
teatada esimesel võimalusel, aga mitte hiljem kui kuus kuud pärast 
kindlustusjuhtumi toimumist. 
3.2. Kindlustushüvitise taotlus tuleb esitada SEB Elukindlustuse 
vormil koos kirjaliku tõendusmaterjaliga kindlustusjuhtumi 
toimumise, tervisekahjustuse iseloomu ja ulatuse kohta
3.2.1. kindlustusvõtja eluajal;
3.2.2. mitte hiljem kui 24 kuud pärast kindlustusjuhtumi toimumist.
3.3. SEB Elukindlustusel on õigus nõuda kindlustusvõtja täienda-
vaid meditsiinilisi uuringuid SEB Elukindlustuse poolt määratud 
arstide poolt.
3.4. SEB Elukindlustusel on õigus nõuda täiendavaid dokumente 
kindlustusjuhtumi üle otsustamiseks.

4. VÄLISTUSED

Raske tervisekahjustuse kindlustuskaitse ei kehti ja SEB Elukindlus-
tusel ei ole kohustust kindlustusjuhtumi korral kindlustushüvitist 
välja maksta, kui
4.1. kindlustusvõtja on kindlustuslepingu (-kaitse) sõlmimisel või 
muutmisel andnud ebaõiget või puudulikku teavet enda tervisliku 
seisundi või isikut puudutavate andmete kohta, mis võivad 
suurendada kindlustusriski;
4.2. kindlustusvõtja on kindlustushüvitise taotlemisel andnud 
ebaõiget või puudulikku teavet oma tervisliku seisundi, isikut 
puudutavate andmete, kindlustusjuhtumi toimumise, iseloomu ja 
ulatuse kohta;
4.3. kindlustusjuhtum on põhjustatud kindlustusvõtja tahtlikult 
tekitatud vigastuse või haiguse tõttu, sealhulgas enesetapukatse 
tõttu;
4.4. kindlustusjuhtum on sõjategevuse, välisvaenlase akti, 
kodusõja, mässu, revolutsiooni või rahvarahutustes vabatahtlikult 
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osalemise tagajärg või nimetatud sündmuste jäädvustamise 
tagajärg;
4.5. kindlustusjuhtum on kindlustusvõtja poolt toime pandud 
tahtliku õigusvastase teo tagajärg (nt joobes autojuhtimine, 
sõiduvahendi juhtimine sõiduõigust tõendava loata); 
4.6. kindlustusjuhtum on tuumakatastroofi või teadliku radioaktiiv-
sete ainete kasutamise tagajärg;
4.7. kindlustusjuhtum on alkohoolsete, narkootiliste, toksiliste või 
muude joobeseisundi saavutamiseks tarbitud ainete, ravimite või 
narkootikumide tarbimise tagajärg (kui see ei toimu arsti 
ettekirjutusel); 
4.8. kindlustusjuhtum on põhjustatud kindlustusvõtja eelnevate 
haiguste tagajärjel, kui ravimisel ei ole täidetud arsti ettekirjutusi ja 
soovitusi; 

4.9. kindlustusjuhtumi on põhjustanud ohtlik spordiala nagu 
auto- ja motosport, mägironimine ja alpinism, sukeldumine 
sügavamale kui 40 meetrit, langevarjuhüpped, purilendamine, 
koopauurimine, parvetamine (rafting);
4.10. kindlustusjuhtumi põhjuseks on rekordi purustamise katsed, 
profispordi harrastamine ja võistlustel osalemine;
4.11. kindlustusjuhtumi põhjuseks on lendamine, v.a reisijana või 
meeskonnaliikmena litsentseeritud reisilennukil.
4.12. Punktides 4.9.–4.11. loetletud juhtumid loetakse kindlustus-
juhtumiteks, kui nendest on kindlustusandjat teavitatud, saadud 
kindlustusandjalt nõusolek kindlustuskaitse saamiseks kindlustus-
lepingu või kindlustuskaitse sõlmimisel ning vajadusel tasutud 
täiendav riskimakse.


