Kehtivad alates 01.07.2019 sõlmitud laenulepingutele.

Laenukindlustus
Mida kindlustatakse?
Kindlustusjuhtumid:
•

Ajutine töövõimetus

•

Kindlustatule haigus- või alaealise lapse hoolduslehe väljakirjutamine peale laenulepingu sõlmimist ilmnenud haiguse
või vigastuse tõttu.

•

Püsiv töövõime kaotus

•

Kindlustatule esmakordselt osalise või puuduva töövõime ametlik määramine peale laenulepingu sõlmimist ilmnenud
haiguse või vigastuse tõttu.

•

Surm

Kindlustushüvitis:
•

Hüvitise määramisel võetakse aluseks kindlustusjuhtumi kuupäeval kehtinud laenu maksegraafik.

•

Kui laenulepingus on mitu laenusaajat, arvutatakse hüvitist proportsionaalselt vastavalt laenusaajate arvule.

•

Ajutise töövõimetuse korral määratakse hüvitis järgmise valemi põhjal: laenugraafikujärgne kuumakse x
(ajutise töövõimetuse päevade arv kalendrikuus – omavastutuse päevade arv) / kalendrikuu päevade arv,
kuid mitte rohkem kui 1500 eurot.

•

Omavastutuse päevade arv ajutise töövõimetuse korral on 30 kalendripäeva, st et nende päevade eest hüvitist ei
maksta.

•

Püsiva töövõime kaotuse korral makstakse hüvitist järgmise tabeli alusel:

Seisund enne juhtumit

Seisund hüvitise määramise ajal

Hüvitise määr kuisest laenumaksest

Täielik töövõime

Puuduv töövõime

100%

Ajutiselt töövõimetu

Puuduv töövõime

100%

Täielik töövõime

Osaline töövõime

50%

Ajutiselt töövõimetu

Osaline töövõime

50%

Osaline töövõime

Puuduv töövõime

100%

Puuduv töövõime

Puuduv töövõime

0%

Osaline töövõime

Osaline töövõime

0%

•

Surma korral on hüvitise suuruseks laenusumma jääk koos surmapäevast kuni juhtumist teatamise päevani
kogunenud intressidega.

•

Hüvitise maksimaalne summa ühe laenusaaja või laenulepingu kohta on 220 000 eurot.

Mida ei kindlustata?
Kindlustusjuhtumiks ei ole kahju, mille põhjustas:
•

enne laenulepingu sõlmimist alanud haigus või tekkinud vigastus

•

kindlustatu poolt tekitatud tahtlik vigastus või enda elu teadlik ohtu seadmine, enesetapp

•

ilukirurgia, tätoveering ja nende tüsistused

•

narkootikumide teadlik tarvitamine
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•

joobeseisund, alkoholism, alkoholist tingitud psüühika- ja käitumishäired

•

HIV või AIDS

•

tuumarelv, radioaktiivsus, sõda, terrorism

•

mõni muu kindlustustingimuses toodud välistus

Kas kindlustuskaitsel on piiranguid?
•

Ajutise töövõimetuse korral makstakse igakuist hüvitist tingimusel, et kindlustatu töövõimetuse perioodil ei tööta.

•

Ajutise töövõimetuse korral kehtib omavastutus, mis tähendab, et esimese 30 päeva eest hüvitist ei maksta.

•

Ajutise töövõimetuse ja püsiva töövõime kaotuse hüvitise maksimaalne suurus ühe kuu eest on 1500 eurot ühe
kindlustatu kohta.

•

Ajutise töövõimetuse ja püsiva töövõime kaotuse korral makstakse hüvitist maksimaalselt 24 kuu eest.

•

Surma korral, kui kindlustatu haigus diagnoositi küll esmakordselt pärast kindlustuskaitse algust, kuid meditsiinilised
uuringud eelnimetatud haiguse diagnoosimiseks algasid enne kindlustuskaitse algust, hüvitist ei maksta.

•

Maksimaalne hüvitise summa on 220 000 eurot.

Millised on laenusaaja kulud?
Kindlustusmakseid maksab Coop Pank. Laenusaajale kulutusi laenukindlustusega ei kaasne.

Mida teha kahjujuhtumi korral?
Kahjujuhtumi korral laadi alla kahjuteate vorm, täida see ning saada laen@cooppank.ee. If Kindlustus võtab Sinuga
ühendust ning annab juhtnöörid edasiseks tegutsemiseks.

Millal kindlustuskaitse algab ja lõpeb?
Kindlustuskaitse algab päeval, mil Coop Pank maksab kindlustatule välja laenulepingu laenusumma või selle esimese osa.
Kindlustuskaitse lõpeb kindlustuslepingu lõppemisel. Kui laenuleping lõpeb enne kindlustuslepingu lõppemist, lõpeb
kindlustuskaitse laenulepingu lõppemise päeval. Kindlustuskaitse lõppemisest teavitab pank laenusaajat 2 kuud ette.

Kindlustustingimused
Kindlustuskaitse kohta loe palun täpsemalt kindlustustingimustest.
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