Laenukaitse töökaotuse kindlustus
Kindlustusteenuse teabedokument
AB „Lietuvos draudimas“ Eesti filiaal
Teabedokumendis on töökaotuse kindlustuse üldine ülevaade. See ei kajasta teie kindlustushuvist ja nõudmistest lähtuvaid kindlustuslepingu tingimusi.
Lepingu tingimused on muudes dokumentides, näiteks pakkumuses, kindlustustingimustes ja poliisil.

Mis liiki kindlustusega on tegemist?
Töökaotuse kindlustus on mõeldud inimesele kes soovib tagada oma laenukohustuse täitmise, kui ta endast sõltumatutel põhjustel kaotab töö.

Mida kindlustatakse?

Mida ei kindlustata?





Tuginedes kindlustusvõtja ja kindlustusandja lepingu
sõlmimisel kokkulepitule, on kindlustatud isiku
soovimatu töökaotus temast mittesõltuvatel põhjustel
(näiteks koondamine, tööandja pankrot).

Kindlustatud ei ole


isik, kes tegutseb füüsilisest isikust ettevõtjana;



isik, kes tegutseb tööandja juhtimis- või
kontrollorgani liikmena (näiteks nõukogu või
juhatuse liige);



Hüvitamisele kuulub kindlustatu laenumakse või osa
sellest.





isik, kes on välismaa äriühingu filiaali juhataja;

Maksimaalset makstakse hüvitist ühe juhtumi kohta
kuni 12 kuu eest.





isik, kelle tööandjaks on kuni teise põlvkonna
alaneja või üleneja (näiteks sugulane, hõimlane);

Maksimaalne hüvitis ühe kuu eest on kuni 1500 eurot.



isik, kes on tööandja ettevõttes partner või
aktsionär.

Kas kindlustuskaitsel on piiranguid?
!

Loetelu hüvitamisele mittekuuluvast kahjust on toodud
kindlustustingimustes, mille kohaselt ei hüvitata näiteks
!

tähtajalise lepingu tähtaja saabumine;

!

kahju, mille tekkimine ei olnud ettenägematu;

!

kahju, mis tekkis kindlustatu õnnetusjuhtumi või
haiguse tõttu;

!

kahju, mis tekkis töösuhte lõpetamisel poolte
kokkuleppel;

!

kahju, kui kindlustatu töökaotus leiab aset
katseajal;

!

kui kindlustusvõtja on jõudnud vanaduspensioni
ikka.

!

Kindlustusjuhtumi korral rakendatakse 30 päevast
omavastutust.

!

Kindlustusvõtja peab olema töötanud enne
kindlustusjuhtumi toimumist vähemalt 6 kuud ja 30
tundi nädalas.

!

Kindlustusjuhtumi ja kindlustuspoliisi alguse vahele
peab jääma 60-päevane ooteperiood.

Kus ma olen kindlustatud?


Eesti Vabariigis

Millised on minu kohustused?
— Enne kindlustuslepingu sõlmimist tuleb esitada kindlustusandja küsitud andmed. Esitatud teave peab olema täielik ja õige.
Kindlustusandja eeldab, et klient esitab ka ilma kindlustusandja küsimusteta teabe, mille suhtes kindlustusandjal on oluline äratuntav
huvi ja millel on oluline mõju kindlustusmaksele.

— Kindlustusandjat tuleb teavitada riskiasjaoludest ja nende muutumisest.
— Kindlustusvõtja põhikohustus on tasuda kindlustusmakse.
— Kindlustusandjat tuleb kindlustusjuhtumist viivitamata teavitada ja järgida tema juhiseid.

Millal ja kuidas ma maksan?
Kindlustusmakse tasumine toimub automaatselt iga laenu tagasimakse päeval. Kindlustusmakse tasumiseks annab kindlustusvõtja
kindlustuslepingus volituse, mille kohaselt on Elukindlustusel õigus anda SEB Pangale korraldusi kindlustusmaksete tasumiseks
kindlustusvõtja arvelduskontolt.

Millal kindlustuskaitse algab ja lõppeb?
Kindlustuskaitse algab kindlustusperioodi alguskuupäeval. Kindlustuskaitse lõppeb kindlustusperioodi möödumisel.
Kindlustuskaitse võib lõppeda enne lepingus märgitud kindlustusperioodi lõppu. Näiteks võib kindlustusandja lepingu lõpetada, kui
kindlustusmakse on tasumata, kui laenulepingust tulenevad kohustused on täidetud, kindlustusvõtja on saanud 61 aastaseks või
laenutähtpäev on saabunud.

Kuidas saan kindlustuslepingu lõpetada?
Lepingu lõpetamiseks tuleb esitada sooviavaldus kindlustusandjale. Tavaliselt saab lepingu enne tähtaega lõpetada vaid kindlustusvõtja ja
kindlustusandja kokkuleppel.
Tingimusi kindlustuslepingu lõpetamise, ülesütlemise ja sellest taganemise kohta vaata SEB Life and Pension Baltic SE Eesti ﬁliaali
üldtingimustest, SEB Laenukaitse kindlustustingimustest ja kindlustuskaitse tingimustest.

