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1. ÜLDSÄTTED
1.1 Käesolevad töövõime kaotuse kindlustuskaitse eritingimused
kehtivad ainult koos SEB Laenukaitse kindlustustingimustega.
1.2 Töövõime kaotuse kindlustuskaitse sõlmitakse kindlustusvõtja
suhtes. Töövõime kaotuse kindlustuskaitse sõlmimine ja algus on
ﬁkseeritud kindlustuspoliisil.
2. KINDLUSTUSVÕTJA JA KINDLUSTUSJUHTUM
2.1 Kindlustusvõtja peab olema Eesti Vabariigi maksukohustuslane.
2.2 Kindlustusjuhtumiks on kindlustusvõtja töövõime kaotus
haiguse või õnnetusjuhtumist tingitud tervisekahjustuse tõttu.
2.3 Töövõime kaotus ei ole kindlustusjuhtum, kui töövõime kaotus
algab 30 päeva jooksul pärast kindlustuskaitse algust (ooteaeg), v.a
juhul, kui töövõime kaotus on põhjustatud õnnetusjuhtumist.
Õnnetusjuhtumiks loetakse ettenägematut ja kindlustusvõtja
tahtest sõltumatut välise mõju tõttu saabunud ootamatut
sündmust, mille tulemuseks on kindlustusvõtja tervisekahjustus.
3. KINDLUSTUSHÜVITISE NÕUDE ESITAMINE
3.1 Töövõime kaotuse kindlustuskaitse kindlustushüvitise
taotlemiseks esitab kindlustusvõtja SEB Elukindlustusele järgmised
dokumendid:
• kindlustushüvitise taotluse vorm (SEB Elukindlustuse blanketil);
• arstitõendi, haiguslehe või töövõimetuslehe originaal või
kinnitatud koopia, millele on märgitud ravi ja töövõimetusperioodi algus ja lõpp, kui need on nõude esitamise ajal teada,
haiguse või vigastusega seonduv haiguslugu koos diagnoosiga
ning vajadusel analüüside, uuringute ja ekspertiiside tulemused
ning väljavõte haiglaravist;
• arstliku ekspertiisi otsuse originaal töövõimetuse kohta või
arstliku ekspertiisi poolt kinnitatud koopia;
• uurimisorganite otsus õnnetusjuhtumi põhjuste ja asjaolude
kohta kindlustusandja nõudmisel.
3.2 SEB Elukindlustusel on õigus nõuda oma äranägemisel lisaks
eespool loetletule kindlustusvõtjalt täiendavaid dokumente, mis
tõendavad töövõime kaotuse olemasolu (nt sotsiaalmaksude
laekumine jne).
4. KINDLUSTUSHÜVITISE ARVUTAMINE, MAKSEPERIOOD JA
VÄLJAMAKSMINE
4.1 Kindlustusvõtja töövõime kaotuse korral arvutatakse kindlustussumma, korrutades laenu tagasimakse töövõime kaotuse
alguskuupäeval kehtinud kindlustusmääraga.
4.2 Kogu kindlustushüvitise maksmise perioodi vältel kohaldatakse
kindlustushüvitise arvutamisel kindlustusjuhtumile eelnenud kuu
laenu tagasimakset, välja arvatud punkti 4.8 kohaldamisel.
4.3 Töövõime kaotuse korral arvutatakse ja makstakse kindlustushüvitist iga päeva eest pärast omavastutuse perioodi. Omavastutuse perioodi esimene päev on kuupäev, mis langeb haiguspuhkuse
esimesele kuupäevale või kuupäevale, mil arst kinnitab töövõime
kaotuse.
4.4 Kindlustushüvitist makstakse kuni kuupäevani, mil esineb
esimene järgmistest sündmustest:
4.4.1 ajutise töövõimetuse viimane päev;
4.4.2 kindlustusvõtja ei esita tõendeid ajutise töövõimetuse
jätkumise kohta;
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4.4.3 töövõime kaotuse korral makstakse kindlustushüvitist
maksimaalset 12 kuu eest ühe kindlustusjuhtumi kohta. Kindlustushüvitist makstakse maksimaalselt 24 kuu eest viie kindlustusaasta
jooksul kõikide sel perioodil toimunud kindlustusjuhtumite eest
kokku. Viieaastase perioodi algus on SEB Laenukaitse kindlustuslepingu sõlmimise päev.
4.4.4 SEB Laenukaitse kindlustustingimuste punktis 6.7 sätestatud
sündmuse toimumisel.
4.5 Kindlustushüvitis arvutatakse iga laenu tagasimaksmise
perioodi kohta, mil kindlustussumma selle perioodi kohta on teada.
4.6 Kindlustushüvitist ei arvutata esimese 30 päeva eest arvates
töövõime kaotuse alguskuupäevast (omavastutuse periood). Kui
töövõime kaotuse põhjuseks on sama õnnetusjuhtum või haigus, siis
loetakse töövõime kaotust samaks kindlustusjuhtumiks ja omavastutuse perioodi ei kohaldata korduva töövõime kaotuse suhtes.
4.7 Kindlustushüvitis töövõime kaotuse iga päeva kohta arvutatakse, korrutades laenu tagasimakse kindlustusmääraga ja jagades
tulemuse kahe laenumakse vahele jäävate päevade arvuga.
4.8 Kui töövõime kaotuse alguskuupäeval erineb laenu tagasimakse laenulepingus sätestatud maksest maksepuhkuse tõttu, siis
võetakse kindlustushüvitise arvutamisel aluseks maksepuhkusele
eelnenud laenumakse.
4.9 Kui SEB Laenukaitse kindlustusleping sõlmitakse maksepuhkuse ajal ja perioodil alates SEB Laenukaitse kindlustuslepingu
sõlmimisest kuni kindlustusjuhtumi toimumisele eelnenud kuuni
(kaasa arvatud) on kohaldatud maksepuhkust, võetakse kindlustushüvitise arvutamise aluseks kindlustusjuhtumi toimumisele
eelnenud kuu laenu tagasimakse, mis ei sisalda laenu põhiosa
makset.
4.10 Igakuine kindlustushüvitis ühe kindlustusjuhtumi kohta on
maksimaalselt 1500 (üks tuhat viissada) eurot kuus.
4.11 Kindlustushüvitis makstakse kindlustuslepingus märgitud
kindlustusvõtja arvelduskontole mitte sagedamini kui üks kord kuus.
5. VÄLISTUSED
Töövõime kaotuse kindlustuskaitse ei kehti ja SEB Elukindlustusel ei
ole kohustust kindlustusjuhtumi korral kindlustushüvitist välja
maksta, kui
5.1 kindlustusvõtja on kindlustuslepingu (-kaitse) sõlmimisel või
muutmisel andnud ebaõiget või puudulikku teavet enda tervisliku
seisundi või isikut puudutavate andmete kohta, mis võivad
suurendada kindlustusriski;
5.2 kindlustusvõtja on kindlustushüvitise taotlemisel andnud
ebaõiget või puudulikku teavet oma tervisliku seisundi, isikut
puudutavate andmete, kindlustusjuhtumi toimumise, iseloomu ja
ulatuse kohta;
5.3 kindlustusjuhtum on põhjustatud kindlustusvõtja tahtlikult
tekitatud vigastuse või haiguse tõttu, sealhulgas enesetapukatse
tõttu;
5.4 kindlustusjuhtum on sõjategevuse, välisvaenlase akti, kodusõja,
mässu, revolutsiooni või rahvarahutustes vabatahtlikult osalemise
tagajärg või nimetatud sündmuste jäädvustamise tagajärg;
5.5 kindlustusjuhtum on kindlustusvõtja poolt toime pandud
tahtliku õigusvastase teo tagajärg (nt joobes autojuhtimine,
sõiduvahendi juhtimine sõiduõigust tõendava loata);
5.6 kindlustusjuhtum on tuumakatastrooﬁ või teadliku radioaktiivsete ainete kasutamise tagajärg;
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5.7 kindlustusjuhtum on alkohoolsete, narkootiliste, toksiliste või
muude joobeseisundi saavutamiseks tarbitud ainete, ravimite või
narkootikumide tarbimise tagajärg (kui see ei toimu arsti
ettekirjutusel);
5.8 kindlustusjuhtum on põhjustatud kindlustusvõtja eelnevate
haiguste tagajärjel, mille ravimisel ei ole täidetud arsti ettekirjutusi
ja soovitusi;
5.9 kindlustusjuhtumi põhjustas meditsiiniliselt mittevajalik ravi,
sealhulgas kosmeetiline kirurgia;
5.10 kindlustusjuhtumi põhjuseks on normaalne rasedus,
komplikatsioonideta sünnitus, abort;
5.11 kindlustusjuhtumi põhjuseks on seljavalu, mille kohta
puuduvad röntgenülesvõtte, magnetresonantstomograaﬁa,
kompuutertomograaﬁa või muude sarnaste uuringutega kinnitatavad põhjused;
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5.12 kindlustusjuhtumi põhjuseks on psüühiline haigus või
närvisüsteemi häire, mis ei ole diagnoositud psühhiaatri poolt;
5.13 kindlustusjuhtumi on põhjustanud ohtlikud spordialad nagu
auto- ja motosport, mägironimine ja alpinism, sukeldumine
sügavamale kui 40 meetrit, langevarjuhüpped, purilendamine,
koopauurimine, parvetamine (rafting);
5.14 kindlustusjuhtumi põhjuseks on rekordi purustamise katsed,
proﬁspordi harrastamine ja võistlustel osalemine;
5.15 kindlustusjuhtumi põhjuseks on lendamine, v.a reisijana või
meeskonnaliikmena litsentseeritud reisilennukil.
5.16 Punktides 5.13.–5.15. loetletud juhtumid loetakse kindlustusjuhtumiteks, kui nendest on kindlustusandjat informeeritud,
saadud kindlustusandjalt nõusolek kindlustuskaitse saamiseks ning
vajadusel tasutud täiendav riskimakse.
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