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Teabedokumendis on laenumaksekindlustuse üldine ülevaade. See ei kajasta Teie kindlustushuvist ja nõudmistest lähtuvaid kindlustuslepingu tingimusi ega ole 
kindlustuslepingu osa. Lepingu tingimused on muudes dokumentides: ADB Gjensidige Eesti �liaali  laenumaksekindlustuse tingimustes LMK101-2021 (kehtivad alates 5. aprillist 
2021), kindlustuse üldtingimustes, pakkumuses, kindlustuspoliisil ja selle lisades.

Mis liiki kindlustusega on tegemist?

Kindlustuse objektiks on Teie �nantshuvid, mis on seotud järgmiste riskidega: töövõimetuse või töökaotuse tõttu 
saamata jäänud tulu. Kindlustusjuhtumi korral kannab kindlustusandja kindlustuslepingus esitatud kindlustussumma 
teie kontole kindlaksmääratud perioodi jooksul. Kindlustusandja ei võta siiski endale kohustust katta Teie laen pangale.

Mida kindlustatakse?

Kindlustuslepinguga on kaetud:

 sissetuleku kaotus töövõimetuse tagajärjel
 sissetuleku kaotus töökaotuse tagajärjel

Kindlustussumma

 Kindlustussumma on märgitud poliisile ja see on maksimaalne 
väljamaksusumma kõigi kindlustusperioodil toimunud 
juhtumite kohta.

 Kindlustuspoliisile on märgitud ka hüvitise kuumäär, mille 
alusel kindlustusandja maksab Teile hüvitist kindlustusjuhtumi 
ajal iga kuu, kuid mitte rohkem kui 11 kuud. 

 Kindlustussumma väheneb makstud kindlustushüvitise võrra.
 Kõigi perioodiliste kindlustushüvitiste maksimaalne suurus ühe 

kindlustusjuhtumi korral on  20 000 eurot sõltumata 
kindlustusandjaga laenumaksekindlustuse tingimuste 
kohaselt sõlmitud kindlustuslepingute arvust.

Mida ei kindlustata?

Töövõimetuse kindlustusjuhtumiks ei ole:

 varasema tervisliku seisundi tõttu toimunud juhtumid 
 kui Te ise ei ole haige (nt hoolitsete haiget lähedast), välja 

arvatud kui Te  hooldate haiget alla 18-aastast last
 rasedus ja sünnitus, välja arvatud raseduse komplikatsioonid
 karantiin, eneseisolatsioon
 pandeemia ja epideemia v.a gripiepideemia
 alkoholi, narkootikumide või muude keelatud ainete 

tarbimisest otseselt põhjustatud sündmused

Töökaotus ei ole kindlustusjuhtumiks, kui:

 olete töötu või saate töötuks jäämisest teada enne 
kindlustuskaitse jõustumist või ooteaja jooksul

 kasutate vanaduspensioni   (sh paindlikku vanaduspensioni) 
saamise õigust vastavalt seadusandluses sätestatud korrale

 tööleping lõpetatakse Teist tuleneval põhjusel või Teie soovil
 jääte töötuks tähtajalise töölepingu lõppemisel
 Teie alaline elukoht ja peamine töökoht ei asu Eestis
 jääte töötuks katseajal või hooajalise töölepingu lõppemisel 

või  kui ühe töölepingu lõppemisel jääb kehtima mõni teine 
tööleping

 Te ei tööta, aga pole ennast arvele võtnud Eesti Töötukassas

Kas kindlustuskaitsel on piiranguid?

Kindlustuskaitse ei rakendu, kui:

! Teie alaline elukoht ja peamine töökoht ei asu Eestis
! krediidilepingu lõpuni on jäänud vähem kui 12 kuud
! Te olete alla 18-aastane
! olete jäänud vanaduspensionile või ennetähtaegsele 

vanaduspensionile

Kus ma olen kindlustatud?

 Kindlustuskaitse kehtib juhul, kui Teie alaline elukoht ja peamine töökoht on Eestis.

• Kindlustusandjale tuleb esitada korrektsed andmed  ja teavitada,  kui 
esialgselt esitatud andmed on muutunud 

• Teie põhikohustus on tasuda kindlustusmakse. Kindlustusmakse tuleb 
tasuda vastavalt kindlustuspoliisil määratud maksegraa�kule

• Kindlustusandjat tuleb kindlustusjuhtumist esimesel võimalusel 
teavitada ja järgida tema juhiseid, muuhulgas tuleb töövõimetuse 
korral kindlustusandjale esitada raviarsti väljastatud haigusleht, ning 
töökaotuse korral töölepingu lõpetamist kinnitav dokument ja töötuna 
arvele võtmise tõend

Millised on minu kohustused?



Kindlustusmakse saate tasuda korraga täies ulatuses või jagada selle makse osamakseteks. Kindlustusmakseid on võimalik tasuda
arve alusel ülekandega.

Millal ja kuidas ma maksan?

• Kindlustusleping sõlmitakse üheks aastaks. Kindlustusleping jõustub 
poliisil märgitud kindlustusperioodi alguse kuupäeval kell 00.00, kui 
kindlustusmakse on tasutud. Kui kindlustusmakset ei tasuta, siis 
kindlustusleping ei jõustu. Kindlustuskaitse hakkab kehtima poliisile 
märgitud ooteaja möödumisel. 

• Kindlustuskaitse lõpeb kindlustusperioodi lõppemise kuupäeval kell 
24.00 või juhul kui ei tasuta tähtaegselt teist või järgnevat osamakset. 
Kindlustuskaitse lõpeb ka kindlustustingimustes nimetatud muudel 
juhtudel, sh vanaduspensioni õiguse kasutama hakkamisel või 
kindlustatud isiku surma korral. 

Millal kindlustuskaitse algab ja lõppeb?

Lepingu lõpetamiseks tuleb esitada Teie või Teie poolt volitatud isiku 
allkirjastatud sooviavaldus kindlustusandjale ühel valitud viisil:

• tavaposti teel
• e-posti teel
• kulleriga
• iseteeninduses www.gjensidige.ee
• kindlustusagendi Luminor Bank AS kontoris.

Tavaliselt saab lepingu ennetähtaegselt lõpetada vaid kindlustusvõtja ja 
kindlustusandja kokkuleppel.

Sidevahendi abil (internet, telefon, e-post) sõlmitud kindlustuslepingu 
puhul on Teil õigus kindlustuslepingust taganeda 14 päeva jooksul alates 
selle sõlmimisest poliisil toodud korras ja tingimustel. 

Kuidas saan kindlustuslepingu lõpetada?

Kindlustusagendi teabedokument

1. Kindlustusandja: Akcinė draudimo bendrovė “Gjensidige“ Eesti �liaal, 
registrikood 11193232, aadress Sõpruse pst 145, Tallinn 13425, e-post 
info@gjensidige.ee.

2. Kindlustusagent: Luminor Bank AS, registrikood 11315936, aadress Liivalaia 45, 
Tallinn 10145, e-post info@luminor.ee. 

3. Kindlustusagent tegutseb kindlustusandja esindajana ning on kantud 
Finantsinspektsiooni peetavasse kindlustusagentide nimekirja, kannet on 
võimalik kontrollida www.�.ee. 

4. Kindlustusagent turustab  kindlustusandja nimel laenumaksekindlustuse 
kindlustuslepinguid (�nantskahjukindlustus vastavalt KindlTS § 12 lg 1 p 16) . 
Kindlustusandja volitab kindlustusagenti sõlmima, muutma ning haldama 
kindlustusandja nimel kindlustusagendi pakutavaid kindlustuslepinguid.

5. Kindlustusagent selgitab kliendi teabe põhjal välja kliendi kindlustushuvi ja 
nõudmised kindlustuslepingule ning soovitab enda pakutavate 
kindlustuslepingute hulgast kliendi kindlustushuvile ja nõudmistele kõige 
paremini vastavat kindlustuslepingut. 

6. Kindlustusagent saab seoses sõlmitava kindlustuslepinguga vahendustasu 
35%  kindlustusmaksest, vahendustasu sisaldub kindlustusmakses. 
Kindlustusagendil on õigus saada kindlustusandjalt täiendavat tasu 
sõltuvalt kindlustustoote müügitulemustest. 

7. Kindlustusandja vastutab täielikult kindlustusagendi tegevuse eest.
8. Kaebuse kindlustusagendi tegevuse kohta saab esitada kindlustusandjale 

e-postil info@gjensidige.ee. Täpsem info kaebuste menetlemise kohta on 
kättesaadav www.gjensidige.ee (Meist - Kliendikaebuste menetlemine).

9. Kindlustusagendi tegevuse üle teostab järelevalvet Finantsinspektsioon, 
aadress Sakala 4, Tallinn 15030 Eesti, tel +372 6680500, e-post info@�.ee.


