
Mõisted
Kindlustusjuhtum on kindlustatu töövõime kaotus haiguse või õnnetusjuhtumist tingitud tervisekahjustuse tõttu. 
Töövõime kaotust tõendab Eesti Haigekassa väljastatud töövõimetusleht.

Kindlustussumma on laenu tagasimakse ja kindlustusmäära korrutis. 

Omavastutus on aeg peale kindlustusjuhtumit, mille eest ei maksta hüvitist. Omavastutus on 30 päeva arvates 
töövõimekaotamise päevast.

Ooteaeg on 30 päevane periood kindlustuskaitse algusest, mille jooksul toimunud kindlustusjuhtumit ei hüvitata. 
Ooteaeg ei kehti õnnetusjuhtumi puhul. 

Töövõime kaotuse kindlustuskaitse on SEB Life and Pension Baltic SE Eesti filiaali kohustus maksta kindlustusjuh-
tumi toimumisel hüvitist kindlustatule.

Õnnetusjuhtum on kindlustatu tahtest sõltumatu välise mõju tõttu saabunud ootamatu ja ettenägematu sündmus, 
mille tagajärjeks on kindlustatu töövõime kaotus.

Kindlustuskaitse kehtivus
1. Kindlustuskaitse algab poliisil märgitud kuupäeval, kuid mitte enne laenu väljastamise kuupäeva. 

2. Kindlustuskaitse lõppeb:
− selle ülesütlemisel;
− SEB Laenukaitse kindlustustingimustes toodud juhtudel.

Hüvitise arvutamine ja maksmine
3. Hüvitist arvutatakse alates omavastutuse lõppemisest iga töövõimetuslehel oldud päeva eest. 

4. Omavastutust arvestatakse üks kord kindlustusjuhtumi kohta.

5. Kuuhüvitise arvutamise valem on  

kindlustussumma x (töövõimetuse päevade arv – omavastutus)

hüvitatava kuu päevade arv

6. Kogu hüvitis arvutatakse kindlustusjuhtumile eelnenud kuu laenu tagasimakse põhjal.

7. Maksepuhkuse ajal toimunud kindlustusjuhtumi puhul arvutatakse hüvitis laenu tagasimakse põhjal, mis eelnes 
maksepuhkusele.

8. Hüvitis arvutatakse kindlustusjuhtumile eelnenud kuu intressimakse põhjal, kui kindlustusleping sõlmiti ja kind-
lustusjuhtum toimus sama maksepuhkuse ajal. 

9. Maksimaalne kuuhüvitis on 1500 eurot kuus. 

10. Hüvitist makstakse maksimaalselt:
− 12 kuu eest iga kindlustusjuhtumi kohta;
− 24 kuu eest viie kindlustusaasta jooksul toimunud kindlustusjuhtumite kohta.

11. Hüvitist ei maksta peale kindlustuslepingu lõppemist.

12. Hüvitist ei maksta etteulatuvalt.
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Kindlustatu kohustused kindlustusjuhtumi toimumisel
13. Kindlustusjuhtumi toimumisel peab kindlustatu esimesel võimalusel pöörduma arsti poole ja teavitama 

kindlustusandjat. 

14. Kindlustusandja võib nõuda täiendavaid dokumente, mis tõestavad töövõime kaotust, mh sotsiaalmaksu 
laekumist. 

Välistused
15. Kindlustusjuhtum ei ole:

− ooteajal toimunud töövõimekaotus v.a juhul kui selle põhjustas  õnnetusjuhtum;
− kui Eesti Haigekassa ei ole väljastanud selle kohta töövõimetuslehte.

16. Töövõime kaotus ei ole kindlustusjuhtum, kui selle põhjustas:
− meditsiiniliselt mittevajalik ravi või ilukirurgia;
− komplikatsioonideta rasedus või sünnitus, abort; 
− seljavalu, mille põhjus ei ole tõendatud röntgenülesvõtte, magnetresonantstomograafia, kompuuterto-

mograafia või muu sarnase uuringuga;
− psüühiline haigus või närvisüsteemihäire, mis ei ole psühhiaatri diagnoositud.

17. Kindlustusandja võib hüvitise maksmisest keelduda või seda vähendada kui: 
− kindlustusvõtja andis teadlikult kindlustuslepingu sõlmimisel või kindlustuskaitse suurendamisel ebaõiget või 

puuduliku teavet ja see suurendab kindlustusriski;
− kindlustatu andis kindlustusjuhtumi kohta ebaõiget või puudulikku teavet.  

18. Kindlustusandja võib hüvitise maksmisest keelduda või seda vähendada kui selle põhjusta:
− alkohol, narkootiline-, psühhotroopne- või muu toksiline aine. Eelnev hõlmab ka õnnetusjuhtumit kindlusvõtja  

juhitud mootorsõidukiga, kui nimetatud aine sisaldus kindlusvõtja kehas ületas õnnetuse toimumise asukoha-
riigi 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.

19. Kindlustusandja võib hüvitise maksmisest keelduda või seda vähendada juhul, kui kindlustusjuhtumi põhjustas 
järgnev tegevus, mida ei ole märgitud poliisile:
− ohtlik harrastus nagu auto- ja motosport, mägironimine ja alpinism, sukeldumine sügavamale kui 40 meet-

rit, langevarjuhüpped, koopauurimine, lennundus, v.a reisijana või meeskonnaliikmena litsentseeritud 
reisilennukil;

− profisport, rekordi purustamise katsed või võistlustel osalemine, v.a rahvaspordivõistlused.
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