
Laenukaitse töövõime kaotuse kindlustus
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See on laenukaitse töövõime kaotuse kindlustuse üldine teabedokument. Täieliku lepingulise teabe leiate SEB Life and Pension Baltic 
SE Eesti filiaali üldtingimustest, laenukaitse- ja, kindlustuskaitse tingimustest, hinnakirjast, sooviavalduselt ja poliisilt.

Mis liiki kindlustusega on tegemist?

Töövõime kaotuse kindlustuskaitse on mõeldud laenukohustuste täitmiseks ajal, kui haigusest või õnnetusjuhtumist tingitud töövõime 
kaotuse tõttu tekivad laenuvõtjal raskused laenu või selle osa tagasimaksmisel.

 Mida kindlustatakse?

 Töövõime kaotust, mis on 
tingitud haigusest või õnnetus-
juhtumi tagajärjel tekkinud 
tervisekahjustusest.

	Eesti maksukohustuslast, 
kellel on õigus sotsiaalhüviti-
sele Eesti Tervisekassalt. 
Töövõime kaotust tõendab 
Eesti Tervisekassa välja 
makstud töövõimetushüvitis. .

Hüvitatakse laenumakse või osa 
sellest.

Hüvitise maksimum on 1500 
eurot kuus.

Hüvitist arvutatakse alates 
omavastutuse lõppemisest iga 
töövõimetuslehel oldud päeva 
eest.

  Kas kindlustuskaitsel on piiranguid?

Hüvitist ei maksta kui kindlustusjuhtumi põhjustas:

!  arsti määratud ravi ja ettekirjutuse eiramine;

!  omaalgatuslik raviprotseduur või ravimite võtmine;

!  tahtlik enesevigastamine;

!  ohtlik harrastus, profisport, rekordi purustamise katsed, lennundus või osalemine 
muudel võistlustel peale rahvaspordivõistluste, kui sellest ei ole kindlustusandjat 
eelnevalt teavitatud

!  sõjategevus, välisvaenlase tegu, kodusõda, mäss, osalemine revolutsioonis või 
rahvarahutuses;

!  alkohol, narkootiline-, psühhotroopne- või muu toksiline aine. See hõlmab ka 
õnnetusjuhtumit kindlustusvõtja juhitud mootorsõidukiga.

!  Hüvitist ei maksta kui kindlustusjuhtum toimub ooteajal. Ooteaeg on 30 
päevane periood kindlustuskaitse algusest. Ooteaeg ei kehti õnnetusjuhtumi 
puhul.

!  Hüvitise maksmisel rakendatakse 30 päevast omavastutuse perioodi. See on aeg 
peale kindlustusjuhtumit, mille eest ei maksta hüvitist.

Hüvitist makstakse maksimaalselt:

!  12 kuu eest iga kindlustusjuhtumi kohta;

!  24 kuu eest viie kindlustusaasta jooksul toimunud kindlustusjuhtumite kohta.

Täielik loetelu piirangutest on leitav kindlustustingimustest.

 Mida ei kindlustata?

Töövõime kaotust, mis on tingitud:

  meditsiiniliselt mittevajalikust ravist või ilukirurgiast;

  komplikatsioonideta rasedusest või sünnitusest, abordist;

  seljavalust, mille põhjus ei ole tõendatud uuringuga;

  psüühilisest haigusest või närvisüsteemihäirest, mis ei ole psühhiaatri 
diagnoositud.

Sõltuvalt kindlustatust võib olla poliisile märgitud täiendav välistus.

Täielik loetelu välistustest on leitav kindlustuskaitse kindlustustingimustest.



 Kus ma olen kindlustatud?

 Juhtum võib aset leida igal pool maailmas, kuid hüvitise saamiseks peab kindlustatud isik esitama Eesti Tervisekassa väljasta-
tud töövõimetuslehe.

 Millised on minu kohustused?

• Esitada enne kindlustuslepingu sõlmimist kindlustusandja küsitud andmed. Esitatud teave peab olema täielik ja õige.

• Tasuda kindlustusmakseid.

• Lepingu kehtivusajal teavitada kindlustusandjat kui soovite kaitset mõne ohtliku harrastuse, profispordi või lennundusega 
tegelemiseks, samuti kui planeeritakse osalemist muudel võistlustel peale rahvaspordivõistluste.

• Teavitada kindlustusandjat kui lepingu dokumentides esitatud andmed muutuvad.

• Teavitada kindlustusandjat viivitamatult kindlustusjuhtumist.

 Millal ja kuidas ma maksan?

Kindlustusmakse tasumine toimub automaatselt iga laenu tagasimakse päeval. Kindlustusmakse tasumiseks annab kindlustus-
võtja kindlustuslepingus volituse, mille kohaselt on kindlustusandjal õigus anda SEB Pangale korraldusi kindlustusmaksete 
tasumiseks kindlustusvõtja arvelduskontolt.

 Millal kindlustuskaitse algab ja lõpeb?

Kindlustuskaitse algab poliisil märgitud päeval, kuid mitte enne laenu väljastamist.

Kindlustuskaitsete kehtivus on toodud poliisil.

Kindlustuskaitse võib lõppeda enne lepingus märgitud kindlustusperioodi lõppu. Näiteks võib kindlustusandja lepingu lõpetada, 
kui kindlustusmakse on tasumata, või kui laenulepingust tulenevad kohustused on täidetud, kindlustusvõtja on saanud 61 
aastaseks või laenutähtpäev on saabunud.

Tingimusi kindlustuslepingu lõpetamise, ülesütlemise ja sellest taganemise kohta vaata SEB Life and Pension Baltic SE Eesti 
filiaali üldtingimustest, SEB Laenukaitse kindlustustingimustest ning kindlustuskaitse tingimustest.

 Kuidas ma lepingut lõpetan?

Lepingu lõpetamiseks tuleb esitada kindlustusandjale avaldus.


