Elukindlustuskaitse eritingimused
SEB Laenukaitse kindlustustingimused
Kehtivad alates 01.02.2014
1. ÜLDSÄTTED
1.1. Käesolevad elukindlustuskaitse eritingimused kehtivad ainult
koos SEB Laenukaitse kindlustustingimustega.
1.2. Elukindlustuskaitse sõlmitakse kindlustusvõtja suhtes.
Elukindlustuskaitse sõlmimine ja algus on ﬁkseeritud
kindlustuspoliisil.
1.3. Elukindlustuskaitse on SEB Elukindlustuse kohustus maksta
kindlustusjuhtumi toimumisel laenuandjale kindlustussumma.
1.4. Elukindlustuskaitse algab poliisil märgitud kuupäeval, kuid
mitte enne laenu väljastamise kuupäeva.
1.5. Elukindlustuskaitse lõpeb:
1.5.1. SEB Laenukaitse kindlustustingimustes toodud juhtudel;
1.5.2. elukindlustuskaitse ülesütlemisel kindlustusvõtja algatusel
ülesütlemisavalduses märgitud kuupäeval.
1.6. Kindlustusleping tervikuna lõpetatakse kindlustusvõtja surma
kuupäeva seisuga kindlustusjuhtumist teatamisel.
2. KINDLUSTUSJUHTUM
Kindlustusjuhtumiks on kindlustusvõtja surm kindlustuslepingu
kehtivuse ajal eeldusel, et surma kuupäeval oli kindlustusvõtja
noorem kui 61-aastane ning kindlustusvõtja surma ei põhjustanud
kindlustuskaitse eritingimuste punktis 5 toodud välistused.
3. KINDLUSTUSJUHTUMIST TEATAMINE
Kindlustusvõtja surmast teavitavad SEB Elukindlustust kindlustusvõtja pärijad hiljemalt ühe kuu jooksul arvates surmapäevast ning
esitavad SEB Elukindlustusele järgmised dokumendid:
• kindlustuspoliis;
• avaldus kindlustushüvitise saamiseks;
• surmatõend või selle notariaalselt tõestatud ärakiri;
• arstlik surmatõend;
• isikuttõendav dokument;
• politsei otsus kindlustusvõtja surma põhjuste ja asjaolude
kohta, kui kindlustusvõtja suri õnnetusjuhtumi või vägivalla
tagajärjel.
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4. KINDLUSTUSHÜVITISE ARVUTAMINE JA VÄLJAMAKSMINE
4.1. Kindlustushüvitise arvutamiseks kindlustusvõtja surma korral
korrutatakse laenujääk surma kuupäeval kindlustusmääraga.
4.2. SEB Elukindlustus arvab hüvitisest maha tähtajaks tasumata
kindlustusmaksed.
5. VÄLISTUSED
Kindlustussumma ei kuulu kindlustusjuhtumi saabudes väljamaksmisele juhul, kui:
5.1. kindlustusvõtja on kindlustuslepingu sõlmimisel või muutmisel
andnud ebaõiget või puudulikku informatsiooni enda tervisliku
seisundi või isikut puudutavate andmete kohta, mis võivad
suurendada kindlustusriski;
5.2. kindlustusvõtja suri endale tahtlikult tekitatud vigastuse, sh
enesetapukatse tagajärjel esimese kahe aasta jooksul pärast
kindlustuskaitse algust või kindlustussumma suurendamist;
5.3. kindlustusvõtja suri sõjategevuse, välisvaenlase akti, kodusõja,
mässu, revolutsiooni või teadliku rahvarahutustes osalemise
tagajärjel;
5.4. kindlustusvõtja suri enda poolt toime pandud tahtliku
õigusvastase teo tagajärjel (nt joobes autojuhtimine, sõiduvahendi
juhtimine sõiduõigust tõendava loata);
5.5. kindlustusvõtja suri tuumakatastrooﬁ või teadliku radioaktiivsete ainete kasutamise tagajärjel.
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