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1. ÜLDSÄTTED
1.1 Garanteeritud pensionikindlustuse leping (edaspidi kindlustusleping) on investeerimisriskiga elukindlustusleping, mille alusvara
soetamiseks tasutud kindlustusmaksete nominaalväärtuse
säilimine on garanteeritud kindlustuslepingus sätestatud
tingimustel kindlustusperioodi lõpptähtpäevale järgneval päeval
ning mille alusvaraga seotud investeerimisriski kannab enne
kindlustusperioodi lõpptähtpäeva saabumist kindlustusvõtja.
Kindlustuslepinguga kaasnevaid investeerimisriske on käsitletud
lähemalt kindlustustingimuste punktis 4.3.
1.2 Kindlustuslepingu alusel tagab kindlustusandja kindlustusvõtjale kindlustuslepingus sätestatud tingimustel ja korras kindlustusperioodi lõpptähtpäevale järgneval päeval kindlustuslepingu alusel
sisse makstud summad, millest on maha arvatud hinnakirjajärgsed
riskitasud juhul, kui pooled on kokku leppinud kindlustuskaitses, ja
väljamaksed kogumisreservist. Kindlustusperioodil kehtib lisaks kas
minimaalne elukindlustuskaitse üks (1) protsent kogumisreservist
või kokkulepitud elukindlustuskaitse kindlustusvõtja määratud
elukindlustussummas ja perioodil.
1.3 Kindlustusleping koosneb kindlustusvõtja sooviavaldusest
kindlustuslepingu sõlmimiseks, AS-i SEB Elu- ja Pensionikindlustus
üldtingimustest (edaspidi üldtingimused), Garanteeritud pensionikindlustuse tingimustest (edaspidi kindlustustingimused),
hinnakirjast ja poliisist.
1.4 Käesolevad AS-i SEB Elu- ja Pensionikindlustus (edaspidi
kindlustusandja) kindlustustingimused kehtivad ainult koos
üldtingimustega. Üldtingimuste ja kindlustustingimuste sätete
vastuolu korral kohaldub kindlustustingimuste vastav säte.
2. MÕISTED
2.1 Kindlustusvõtja on vähemalt 18-aastane füüsiline isik, kes
sõlmib kindlustusandjaga kindlustuslepingu.
2.2 Kindlustatu on kindlustusvõtja.
2.3 Soodustatud isik on isik, kellele kindlustusandja maksab
kindlustusjuhtumi korral välja kindlustussumma. Kuni kindlustatu
surmani on soodustatud isikuks kindlustatu. Kindlustatu surma
korral on soodustatud isiku(d) määratletud kindlustuslepingus.
2.4 Kindlustusjuhtum on kindlustusperioodi lõpptähtpäeva
saabumine või kindlustatu surm kindlustusperioodi kehtivusaja
jooksul.
2.5 Kokkulepitud elukindlustussumma on kindlustusvõtja poolt
kindlustuslepingus määratud summa, mille ulatuses on kindlustatu
elu kindlustatud. Kokkulepitud elukindlustussumma puudumisel
kehtib minimaalne elukindlustussumma.
2.6 Kindlustussumma on kindlustusandja poolt väljamakstav
summa, milleks on:
a) kindlustatu surma korral kas kindlustusjuhtumi hetkel kehtiv
kokkulepitud elukindlustussumma või 101% kogumisreservist, sõltuvalt sellest, kumb summa on kindlustusjuhtumi toimumise ajal suurem või
b) kindlustusperioodi lõppemisel on kindlustussummaks garanteeritud lõppväärtus või kogumisreserv, sõltuvalt sellest, kumb summa
on kindlustusperioodi lõpptähtpäeval suurem.
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2.7 Minimaalne elukindlustussumma on kindlustatu surma
korral väljamakstav summa, milleks on üks protsent kogumisreservist, ning mis sisaldub välja makstavas kindlustussummas juhul, kui
välja makstakse 101% kogumisreservist.
2.8 Alusvara on finantsinstrumendid (sh fondide osakud,
võlakirjad, aktsiad, derivatiivid) või raha, millesse kindlustusandja
paigutab kindlustusvõtja tasutud kindlustusmaksed.
2.9 Kogumisreserv on rahaline väärtus, mille moodustavad
alusvara ja kindlustusandja poolt veel investeerimata kindlustuslepingu alusel kindlustusandjale tasutud kindlustusmaksed, millest
on maha arvatud kindlustuslepingu sõlmimis-, haldus-, muutmis-,
riski- ja väljamakse tasud ning kindlustuslepingu alusel tehtud
väljamaksed kogumisreservist.
2.10 Garanteeritud lõppväärtus on kindlustusvõtja poolt tasutud
kindlustusmaksete summa, millest on maha arvestatud riskitasud
ja kindlustuslepingu alusel kindlustusandja poolt tehtud väljamaksed kogumisreservist.
2.11 Kindlustusmakse on summa, mida tasutakse kindlustuslepingu alusel kindlustusandja arvelduskontole.
2.12 Riskitasu on tasu kindlustuskaitse eest, mida kindlustusandja
arvestab igakuiselt maha kogumisreservist vastavalt hinnakirjale.
Riskitasu tasumine kindlustusandjale vastavalt hinnakirjale on
kindlustusvõtja poolt kindlustuslepingus määratud summas
kindlustuskaitse säilimise eeltingimuseks.
2.13 Kindlustusperiood on periood, mille jooksul on kindlustusvõtjal võimalik teha kindlustusmakseid ning mille lõpptähtpäevale
järgneval päeval on kindlustusvõtjale kindlustusandja poolt tagatud
garanteeritud lõppväärtus. Kindlustusperiood algab kindlustuslepingus märgitud alguskuupäevast, kuid mitte enne esimese
kindlustusmakse tasumist kindlustusandjale. Kindlustusperiood
lõpeb kindlustuslepingus märgitud kindlustusperioodi lõpptähtpäeval. Kindlustuslepingus kindlustusvõtja poolt määratud summas
elukindlustuskaitse või lisakindlustus(t)e kindlustusperioodi
lõpptähtpäev võib erineda kindlustusperioodi lõpptähtpäevast,
kuid ei saa olla hilisem kui kindlustusperioodi lõpptähtpäev.
Kindlustusperioodi minimaalne pikkus on viis aastat ning
kindlustusvõtja vanus kindlustusperioodi lõppedes ei või olla
väiksem kui 55 aastat.
3 ELUKINDLUSTUSKAITSE ERITINGIMUSED
3.1 Kindlustusvõtja võib kindlustuslepingu sõlmimise sooviavalduses määrata elukindlustuskaitse summa (kokkulepitud elukindlustussumma). Kui kindlustusvõtja ei määra lepingu sõlmimisel
elukindlustussummat, annab kindlustusandja kindlustusvõtjale
kindlustusperioodiks minimaalse elukindlustuskaitse, milleks on
üks (1) protsent kogumisreservist. Minimaalne elukindlustuskaitse
on tagatud kindlustusperioodil.
3.2 Kokkulepitud elukindlustuskaitse kehtib alates kindlustusperioodi alguskuupäevast või elukindlustuskaitse alguskuupäevast,
kui elukindlustuskaitse võetakse kindlustusperioodi kestel, ning
kestab kuni kindlustuslepingus näidatud elukindlustuskaitse
lõppkuupäevani, kuid mitte kauem kui kindlustusperioodi
lõppemiseni või kindlustatu 70-aastaseks saamiseni, kui viimane
saabub varem kui kindlustusperioodi lõpptähtpäev.
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3.3 Kokkulepitud elukindlustussumma saamiseks kohustub
kindlustusvõtja kindlustusandjale tasuma riskitasu kindlustuslepingus, sh hinnakirjas, sätestatud suuruses ja korras.
3.4 Kui kindlustatu sureb kokkulepitud elukindlustuskaitse
kehtivusaja jooksul, maksab kindlustusandja kindlustuslepingus
sätestatud tingimustel ja korras soodustatud isikule välja kokkulepitud elukindlustussumma või 101% kogumisreservist, kui viimane
on elukindlustussummast suurem.
3.5 Kokku lepitud elukindlustussumma väheneb iga kogumisreservist tehtava väljamakse võrra.
3.6 Kindlustusvõtjal on õigus taotleda kokkulepitud elukindlustussumma muutmist kindlustusperioodi kestel.
4. KINDLUSTUSLEPINGU ALUSVARA
4.1 Kindlustuslepingu ja selle alusvara sobivuse hindamine
4.1.1 Kindlustusandja hindab enne kindlustuslepingu sõlmimist
kindlustuslepingu ja selle alusvara sobivust kindlustusvõtjale.
4.1.2 Kindlustuslepingu ja selle alusvara sobivuse hindamiseks
enne kindlustuslepingu sõlmimist on kindlustusvõtja kohustatud
esitama kindlustusandjale teavet oma investeerimisalaste
teadmiste ja kogemuste, kindlustushuvi, investeerimiseesmärkide
ning riskitaluvuse eelistuste osas, samuti investeeringu soovitava
kestuse kohta ja muud teavet, mis on kindlustusandjale vajalik
käesolevatest kindlustustingimustest ja õigusaktidest tulenevate
kohustuste täitmiseks.
4.1.3 Kindlustusvõtja on teadlik, et ebaõige või ebapiisava teabe
esitamisel või teabe esitamata jätmisel ei ole kindlustusandjal
võimalik hinnata, kas kindlustusleping ja sellega seotud alusvara on
kindlustusvõtja jaoks sobivad ning kindlustusvõtja huvid võivad olla
seetõttu vähem kaitstud.
4.1.4 Kindlustusvõtja sõlmib kindlustuslepingu omal algatusel või
nõustamisel antud soovituse alusel. Omal algatusel kindlustuslepingu sõlmimisel kindlustusandja ei hinda kindlustuslepingu ega
alusvara sobivust ning kindlustusvõtja huvid võivad olla vähem
kaitstud.
4.1.5 Kindlustusandja ei hinda kindlustuslepingu ja selle alusvara
sobivust kindlustusvõtjale, kui tegemist on kindlustuslepinguga,
mille on kindlustusvõtjale valinud ning mille alusel tasub kindlustusvõtja eest kindlustusmakseid tema tööandja.
4.1.6 Sobivuse hindamise käigus esitatavad vastused (nii eraldiseisvalt kui kogumis), hindamise tulem ega kindlustuslepingus
sätestatud tingimused ei ole käsitatavad kindlustusvõtja juhistena
ega muu käsundilaadse toiminguna ja/või tegevusena.
4.2 Kogumisreservi investeerimise põhimõtted
4.2.1 Kogumisreservi investeerimine kindlustusandja poolt ei ole
käsitatav väärtpaberiportfelli valitsemisena väärtpaberituru
seaduse mõttes ega muu käsundilaadse suhtena vara
valitsemiseks.
4.2.2 Kindlustuslepingu järgse kogumisreservi investeerib
kindlustusandja omal parimal äranägemisel konservatiivsetesse ja
riskantsetesse varaklassidesse. Esmalt pannakse paika investeeringud riskantsetesse varaklassidesse ja ülejäänud investeeritakse
konservatiivsetesse varaklassidesse.
4.2.3 Riskantsete varaklasside osakaal kindlustuslepingus sõltub
kogumisreservi ja garanteeritud lõppväärtuse nüüdisväärtuse
suhtest ja investeerimise kordajast. Riskantsete varaklasside
osakaal leitakse valemiga min(100%;(max(0;KR-GL*(1 - in)n)/KR)*K),
kus:
KR – kogumisreserv
GL – garanteeritud lõppväärtus
n – kindlustusperioodi lõpuni jääv aeg aastates
K – investeerimise kordaja
in – n-aasta riskivaba intress
4.2.4 Riskantsed varaklassid – lubatud on investeerida aktsiatesse,
riskantsetesse võlakirjadesse ja teistesse riskantsetesse varaklassidesse. Riskantsed investeeringud võivad sisaldada valuutariski.

4.2.5 Konservatiivsed varaklassid – lubatud on investeerida euros
noteeritud valitsuste ja ettevõtete võlakirjadesse, panga deposiitidesse ja teistesse sarnastesse varaklassidesse.
4.2.6 Investeerimise kordaja – lubatud vahemik on 1-3, sõltub
finantsturgude prognoosidest ja muudest teguritest.
4.2.7 Kindlustusandja vaatab alusvara investeeringud eespool
kirjeldatud meetodil üle ja vajadusel muudab investeeringuid
vähemalt kord kuus.
4.2.8 Kindlustuslepingu alusel ei omanda kindlustusvõtja
kogumisreservi valitud finantsinstrumente ega õigust hoiustatud
rahale, alusvara omanik on kindlustusandja.
4.2.9 Alusvara tootlus on kogumisreservi valitud finantsinstrumentide väärtuse kasvamine või kahanemine, millest on maha arvatud
varade haldamisega seotud kulud.
4.2.10 Alusvara tootlus lisatakse kogumisreservile vähemalt 1 kord
kuus kindlustusandja poolt valitud kalendripäeval.
4.2.11 Kindlustusandja teavitab kindlustusvõtjat kogumisreservi
suurusest jooksvalt SEB Internetipanga kaudu, kui kindlustusvõtja
on SEB Internetipangaga liitumise lepingu sõlminud. Muul juhul
teavitab kindlustusandja kindlustusvõtjat kogumisreservi suurusest
üks kord aastas kindlustuslepingus märgitud kindlustusvõtja
aadressil.
4.2.12 Kindlustusandja ei vastuta alusvara väärtuse kasvamise ega
kahanemise eest ning ei taga kindlustusperioodi lõpuks garanteeritud lõppväärtusest suuremat kogumisreservi.
4.2.13 Kindlustusvõtja on nõus, et kindlustusandja võib kogumisreservi investeerida ka kindlustusandjaga samasse gruppi kuuluvate
äriühingute poolt pakutavatesse finantsinstrumentidesse.
4.3 Investeerimisriskid
4.3.1 Investeerimisriskid on igasuguse investeerimistegevusega
kaasnevad riskid ehk investeeringu väärtuse kahanemise oht,
samuti oht mitte saavutada kavandatud investeerimistulemust.
Alusvara väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning kindlustuslepingu ennetähtaegsel katkestamisel ei pruugi kindlustusvõtja
tagasi saada esialgselt investeeritud summat. Alusvara kasvamisel
või kahanemisel muutub vastavalt kogumisreservi väärtus.
Alusvaraks olevate väärtpaberite või muude finantsinstrumentide
eelmiste perioodide tootlus ega senine tegevuse ajalugu ei tähenda
lubadust ega vihjet järgmiste perioodide tootluse või tegevuse
eesmärkide täitmise kohta. Investeerimisega seotud riske tuleb
kindlustusvõtjal hinnata enne kindlustuslepingu sõlmimist, samuti
edaspidi korrapäraselt kogu kindlustusperioodi ajal.
4.3.2 Väljamaksete tegemisel kogumisreservist enne kindlustusperioodi lõpptähtpäeva kannab alusvara väärtuse muutuse riski
kindlustusvõtja.
4.3.3 Investeerimisriskide kohta saab täpsemalt lugeda veebilehelt
www.seb.ee/investorkaitse.
4.4 Kogumisreservi lukustamine
4.4.1 Kui kindlustuslepingu järgne kogumisreserv on suurem kui
garanteeritud lõppväärtus, suurendatakse garanteeritud lõppväärtust kogumisreservi lukustamisega kindlustuslepingus sätestatud
tingimustel.
4.4.2 Kogumisreservi lukustamine toimub üks (1) kord aastas
lukustamispäeval. Lukustamispäevaks on kuupäev, millest alates
jääb lepingu lõppkuupäevani täisarv aastaid.
4.4.3 Lukustamine toimub vaid juhul, kui lukustamispäeval on
kindlustuslepingu järgne kogumisreserv suurem kui garanteeritud
lõppväärtus.
4.4.4 Lukustamise tulemusena suurendatakse garanteeritud
lõppväärtust summa võrra, mis leitakse kogumisreservi ja
garanteeritud lõppväärtuse vahe korrutamisel järgnevas tabelis
toodud lukustusmääraga. Lukustamisel arvestatav kogumisreserv
on lukustamispäeva kogumisreserv.
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4.4.5 Lukustamist ei toimu esimese viie aasta jooksul alates lepingu
sõlmimisest. Kui lepingu lõpuni jääb viis aastat või vähem, siis
kasutatakse tabelis toodud lukustusmäära vaatamata eelmises
lauses sätestatule.
Lepingu lõpuni jäänud aastate arv

1
2
3
4
5
6 kuni 10
rohkem kui 10

Lukustusmäär

100%
98%
95%
90%
80%
50%
35%

5. KINDLUSTUSMAKSED
5.1 Kindlustusvõtja kohustub esimese kindlustusmakse tasuma 14
päeva jooksul pärast sooviavalduse allkirjastamist. Kui kindlustusvõtja ei ole 14 päeva jooksul pärast sooviavalduse allkirjastamist
tasunud kindlustusmakset või esimest kindlustusmakset, võib
kindlustusandja kuni makse tasumiseni kindlustuslepingust
taganeda. Kui sissenõutavaks muutunud kindlustusmakse, riskitasu
või esimene kindlustusmakse ei ole tasutud kindlustusjuhtumi
toimumise ajaks, ei ole kindlustusandjal kindlustussumma
väljamaksmise kohustust.
5.2 Kindlustusvõtja ja kindlustusandja võivad kokku leppida
ühekordses kindlustusmakses või perioodilistes kindlustusmaksetes. Kindlustusvõtja võib tasuda ka täiendavaid kindlustusmakseid.
Kindlustusvõtjal on õigus tasuda kindlustusmakseid, v.a esimese
kindlustuslepingu järgse kindlustusmakse, tema poolt valitud ajal ja
summades.
5.3 Kindlustusmaksed tasub kindlustusvõtja kindlustusandja
arvelduskontole, näidates maksekorraldusel kindlustuslepingu
viitenumbri.
5.4 Kindlustusvõtja ja kindlustusandja võivad kindlustuslepingu
sõlmimisel kokku leppida maksegraafikus.
5.5 Kindlustusvõtjal on õigus taotleda maksetähtpäevade
muutmist maksegraafikus, esitades selleks vastavasisulise avalduse
vähemalt üks kuu enne soovitud muudatuse jõustumist.
5.6 Kindlustusvõtja võib kindlustuslepingu sõlmimisel või selle
kehtivuse ajal määrata, et kindlustusmakse suureneb iga uue
kindlustusaasta algusest.
5.7 Kindlustuslepinguga ei ole minimaalset kindlustusmaksete
summat kindlustuse kindlustusmaksevabaks muutmiseks ette
nähtud.
6. KINDLUSTUSVÕTJA MAKSTAVAD TASUD
6.1 Kindlustusvõtja on kohustatud kindlustusandjale tasuma
hinnakirjajärgsed tasud kindlustusandja määratud tähtpäevadel.
6.2 Kindlustuslepingu sõlmimis- ja haldustasud peab kindlustusandja kinni kogumisreservist vastavalt kehtivale hinnakirjale,
haldustasu peab kindlustusandja kogumisreservist kinni igakuiselt.
Kui kogumisreservi suurus pole piisav kindlustuslepingu sõlmimisja haldustasude maha arvestamiseks, siis arvestatakse puudu jääv
osa maha esimesel võimalusel kogumisreservi tekkimisel.
6.3 Riskitasud kokkulepitud elukindlustussumma ja kindlustuslepingus fikseeritud lisakindlustuste eest arvestatakse kogumisreservist maha igakuiselt. Riskitasude suurus kokkulepitud elukindlustussumma eest on fikseeritud hinnakirjas, tasud lisakindlustuste
eest on fikseeritud kindlustuslepingus. Riskitasude mahaarvamisega kogumisreservist loetakse elukindlustus- ja/või lisakindlustusmaksed vastava kuu eest tasutuks. Riskitasude suurus elukindlustussumma eest arvutatakse vastavalt hinnakirjale lähtudes
kindlustatu kohta kindlustuslepingus fikseeritud andmetest (vanus,
riskimäär) ning iga kuu viimase päeva kokkulepitud elukindlustussumma ja kogumisreservi vahest.
6.4 Kindlustusvõtja soovil tehtud kindlustuslepingu muudatuste
tasu arvestab kindlustusandja kogumisreservist maha muudatuse
tegemise päeval. Tasude suurused kindlustuslepingu muudatuste
eest on fikseeritud kehtivas hinnakirjas.

6.5 Kui kogumisreservi suurus ei ole piisav riskitasude maha
arvestamiseks, saadab kindlustusandja kindlustusvõtjale vastavasisulise teatise, milles antakse tähtaeg riskitasude maksmiseks ja
näidatakse uus tähtaeg riskitasude mahaarvamiseks kogumisreservist. Kui ka teatises märgitud tähtajaks ei ole kindlustusandjale
laekunud piisavalt raha riskitasude mahaarvamiseks, millest
tulenevalt ei ole teatises näidatud kuupäeval võimalik riskitasusid
kogumisreservist maha arvata, siis elukindlustuskaitse kokkulepitud elukindlustussummas ning lisakindlustused katkevad alates
teatises märgitud kuupäevale järgnevast päevast ja kehtima jääb
elukindlustuskaitse minimaalses elukindlustussummas.
7. LEPINGULISED VÄLJAMAKSED
7.1 Pärast kindlustusperioodi lõppemist on kindlustusvõtja
kohustatud kindlustusandjale esitama väljamaksete saamiseks
vastavasisulise avalduse ning muud üldtingimustes ette nähtud
dokumendid. Kindlusvõtja surma korral on soodustatud isik
kohustatud kindlustusandjale esitama vastava avalduse väljamakse
saamiseks ning muud üldtingimustes ette nähtud dokumendid.
7.2 Väljamakse saamiseks nõuetekohase avalduse ning muude
üldtingimustes sätestatud vajalike dokumentide esitamisega
viivitamise korral ei ole kindlustusandjal kohustust väljamakstavalt
summalt intressi ega viivist tasuda. Kindlustusandja ei investeeri
kindlustuslepingu alusel väljamakstavat summat pärast kindlustusperioodi lõppemist kuni kindlustatu või soodustatud isiku poolt
avalduse esitamiseni kindlustusandjale.
7.3 Kindlustusandja kohustub pärast kindlustusperioodi lõppemist
maksma kindlustusvõtjale garanteeritud lõppväärtuse kindlustusvõtja vastava nõuetekohase avalduse ning muude nõuetekohaselt
esitatud dokumentide alusel. Juhul, kui kogumisreserv ületab
kindlustusperioodi lõpptähtpäeval garanteeritud lõppväärtust, on
kindlustusvõtjal õigus kogumisreservile. Kogumisreservi väärtus
kindlustusperioodi lõppedes määratakse kindlaks kindlustusperioodi lõpptähtpäeva seisuga.
7.4 Kindlustusvõtjal on õigus osalistele väljamaksetele kogumisreservist kindlustusperioodi jooksul. Osalise väljamakse saamiseks
esitab kindlustusvõtja kindlustusandjale vastavasisulise avalduse.
Osalise väljamakse puhul vähendab kindlustusandja kogumisreservi ja kokkulepitud elukindlustussummat osalise väljamakse ja
väljamakse tasu võrra. Kindlustuslepingu järgne garanteeritud
lõppväärtus väheneb iga väljamakse korral samas summas, milles
vähenes vastava väljamakse tõttu kogumisreserv.
7.5 Soodustatud isikul on kindlustusvõtja surma korral õigus
kindlustuslepingu järgsele väljamaksele vastavalt kindlustuslepingus ja üldtingimustes sätestatud tingimustele ja korrale.
7.6 Tasu osalise väljamakse eest, minimaalne võimalik osaline
väljamakse ja minimaalne kohustuslik kogumisreservi suurus
pärast osalist väljamakset on fikseeritud väljamakse tegemise
hetkel kehtivas hinnakirjas.
8. VÄLISTUSED
8.1 Elukindlustussumma ei kuulu kindlustusandja poolt kindlustusjuhtumi saabudes väljamaksmisele, kui:
8.1.1 kindlustusvõtja on kindlustuslepingu sõlmimisel või kindlustussumma suurendamisel teadlikult andnud ebaõiget või
puudulikku informatsiooni enda või kindlustatu tervisliku seisundi
või isikuandmete kohta, mis võivad suurendada kindlustusriski;
8.1.2 kindlustatu suri alkohoolsete, narkootiliste, toksiliste või
muude joobeseisundi saavutamiseks tarbitud ainete tagajärjel või
asjaoludel, mis on põhjustatud alkohoolsetest, narkootilistest,
toksilistest või muudest joobeseisundi saavutamiseks tarbitud
ainetest;
8.1.3 kindlustatu suri tuumakatastroofi või radioaktiivse aine
teadliku kasutamise tagajärjel;
8.1.4 kindlustatu suri õnnetusjuhtumi tagajärjel, mille ta põhjustas
transpordivahendi juhtimisel joobeseisundis või omamata
juhtimisõigust;
8.1.5 kindlustatu suri õnnetusjuhtumi tagajärjel, mille põhjustas
juht, kelle joobeseisundist või juhtimisõiguse puudumisest oli
kindlustatu teadlik;
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8.1.6 kindlustatu suri enesetapu tagajärjel kahe aasta jooksul
arvates kindlustuslepingu jõustumisest või kindlustussumma
suurendamisest;
8.1.7 kindlustatu suri sõjategevuse, välisvaenlase akti, kodusõja,
mässu, revolutsiooni või rahvarahutustes osalemise tagajärjel;
8.1.8 kindlustatu suri enda poolt toime pandud tahtliku õigusvastase teo tagajärjel.
8.2 Kindlustatu surma korral punktis 8.1.1. kuni 8.1.8 nimetatud
asjaoludel maksab kindlustusandja kindlustuslepingus sätestatud
tingimustel soodustatud isikule välja 101% kogumisreservist.
8.3 Kui kindlustusandjale on kirjalikult või kirjalikku taasesitamist
võimaldavas vormis esitatud informatsiooni alusel teada, et
soodustatud isik põhjustas tahtliku õigusvastase teoga kindlustatu
surma, loetakse, et kindlustatu surma põhjustanud isik ei ole
kindlustuslepingus määratud soodustatud isikuks.
9. KINDLUSTUSLEPINGU LÕPPEMINE JA LÕPETAMINE
9.1 Kindlustusleping lõpeb vähemalt ühe alljärgneva aluse
esinemisel:
9.1.1 Kindlustusandja on kindlustuslepingus sätestatud tingimustel
ja korras:
• kindlustusperioodi lõppedes välja maksnud garanteeritud
lõppväärtuse või
• kindlustustud isiku surma korral välja maksnud kokkulepitud
elukindlustussumma või vastava kokkuleppe puudumisel 101%
kogumisreservist.

9.1.2 Kindlustusperiood on lõppenud ja kindlustuslepingu järgne
kogumisreservi väärtus on null või negatiivne.
9.2 Nii kindlustusvõtjal kui kindlustusandjal, igaühel eraldi, on õigus
kindlustusleping üles öelda ja/või taganeda üldtingimustes ning
seaduses sätestatud alustel ja korras.
9.3 Kindlustuslepingu ülesütlemisel või sellest taganemisel maksab
kindlustusandja välja kogumisreservi.
9.4 Kindlustuslepingu lõppemisega lõpevad automaatselt ka
elukindlustuskaitse ning kokku lepitud lisakindlustused.
10. MAKSUSTAMINE
10.1 Lepingu alusel tehtud sissemaksetelt tagastatakse ning lepingu
alusel välja makstud summadelt peetakse kinni maksud vastavalt
kehtivatele seadustele. Maksusüsteemi reguleerivad õigusaktid
võivad tulevikus muutuda ning maksustamine sõltub iga isikuga
seonduvatest individuaalsetest asjaoludest, sealhulgas tema
residentsusest ja muudest sarnastest asjaoludest.
10.2 Kindlustusandja ei vastuta maksustamisega seotud kindlustusvõtja ja/või soodustatud isiku nõustamise eest.
11. LISAKINDLUSTUSED
11.1 Kindlustusandja ja kindlustusvõtja vahelise kirjaliku kokkuleppega on lisaks garanteeritud pensionikindlustusele võimalik
sõlmida erinevaid lisakindlustusi.
11.2 Lisakindlustuse sõlmimine fikseeritakse kindlustusvõtja
sooviavalduses kindlustuslepingu sõlmimiseks.
11.3 Valitud lisakindlustusele kohalduvad vastava kindlustustoote
kindlustustingimused.
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