
8.4. Kindlustuslepingule arvestatakse investeerimistulem 1.  ÜLDIST
vähemalt 1 kord kuus kogumisreservilt ja lisatakse 

Käesolevad Garanteeritud pensionikindlustuse tingimused kogumisreservile. 
kehtivad ainult koos Elukindlustuse üldtingimustega. Üld- 8.5. kogumisreserviga seotud varade paigutuse erinevate 
tingimuste ja Garanteeritud pensionikindlustuse tingimuste instrumentide vahel otsustab kindlustusandja vastavalt 
sätete vastuolu korral lähtutakse Garanteeritud pensioni- lepingu lõppemise kuupäevani jäävale ajale ning 
kindlustuse tingimustest. kogumisreservi ja lepingu garanteeritud lõppväärtuse 

suhtele. Mida lühem on periood lepingu lõpuni, seda 
2.  KINDLUSTUSVÕTJA madalama riskiga instrumentidesse investeeritakse. 

8.6. investeerimistulemi suurus sõltub kogumisreserviga 
Kindlustusvõtja on teovõimeline füüsiline isik, kes sõlmib seotud varade tootlusest. 
kindlustusandjaga kindlustuslepingu. 8.7. investeerimistulemi suurus on vähemalt 80% 

kalendrikuu kogumisreservi varade positiivsest tootlusest. 
3.  KINDLUSTATU Kui kalendrikuus on kogumisreservi varade tootlus 

negatiivne, siis on investeerimistulem kogu selle ulatuses 
Kindlustatuks on kindlustusvõtja. negatiivne.

8.8. Kindlustusandja informeerib kindlustusvõtjat 
4. KINDLUSTUSJUHTUM investeerimistulemi ja kogumisreservi suuruse kohta 

jooksvalt elektrooniliste kanalite kaudu.4.1. Kindlustusjuhtum on kindlustatu surm kindlustus-
8.9. Varade tootlus on varade kasvamine või kahanemine, lepingu kehtivusaja jooksul.
millest on maha arvatud varade haldamisega seotud kulud.
8.10. Kindlustusvõtja soovil tehtud kindlustuslepingu 5. KINDLUSTUSPERIOOD
muudatuste tasu arvestatakse kogumisreservist maha 
muudatuse  tegemise  he tke l .  Tasude  suurused  5.1. Kindlustusleping jõustub alates kindlustuslepingus 
kindlustuslepingu muudatuste eest on fikseeritud kehtivas kokkulepitud alguskuupäevast ja kehtib kuni kindlustus-
hinnakirjas.lepingus kokkulepitud lõppemise kuupäevani.
8.11. Kui kogumisreservi suurus pole piisav riskitasude maha 5.2. Kindlustusperioodi minimaalne pikkus on viis aastat 
arvestamiseks,  si is  saadetakse kindlustusvõtjale ning kindlustusvõtja vanus kindlustusperioodi lõppedes ei 
vastavasisuline teatis, milles näidatakse uus tähtaeg või olla väiksem kui 55 aastat.
riskitasude mahaarvamiseks. Kui ka teatises näidatud 
kuupäeval ei ole võimalik riskitasusid maha arvata, muutub 6. KINDLUSTUSSUMMA
elukindlustussumma nulliks ja lisakindlustused katkevad 
sellest kuupäevast.6.1. Kindlustusjuhtumi korral on väljamakstavaks kindlus-
8.12. Kui kogumisreservi suurus pole piisav kindlustus-tussummaks kas kindlustusjuhtumi hetkel kehtiv elukindlus-
lepingu sõlmimis- ja haldustasude maha arvestamiseks, siis tussumma või kogumisreserv, sõltuvalt sellest, kumb summa 
arvestatakse puuduv osa maha esimesel võimalusel on kindlustusjuhtumi toimumise ajaks suurem.
kogumisreservi uuesti tekkimisel.

7. ELUKINDLUSTUSSUMMA
9. GARANTIID

7.1. Elukindlustussumma on kindlustusvõtja poolt määratud 
9.1. Kindlustusandja kohustub maksma kindlustusperioodi minimaalne kindlustusjuhtumi korral väljamakstav summa.
lõpus kindlustusvõtjale välja vähemalt garanteeritud 7.2. Valitud elukindlustussumma kehtib alates kindlustus-
lõppväärtuse. Garanteeritud lõppväärtus on minimaalselt lepingu jõustumisest kuni kindlustuslepingus näidatud 
kindlustusvõtja poolt tasutud kindlustusmaksete summa, kuupäevani või kindlustatu 70-aastaseks saamiseni.

7.3. Elukindlustussumma väheneb osalisel väljamaksel millest on maha arvestatud riskitasud ja osalised 
osalise väljamakse võrra. väljamaksed.
7.4. Kindlustusvõtjal on õigus taotleda elukindlustussumma 9.2. Garanteeritud lõppväärtus suureneb kogumisreservi 
muutmist kindlustusperioodi kestel. lukustamisega.

9.3. Kogumisreservi lukustamine toimub 1 kord aastas. 
8. KOGUMISRESERV Lukustamispäevaks on kuupäev, millest alates jääb lepingu 

lõppkuupäevani täisarv aastaid.
8.1. Kogumisreserv on rahasumma, mis moodustub tasutud 9.4. Lukustamine toimub juhul, kui lukustamispäeval on le-
kindlustusmaksetest ja investeerimistulemist, millest on pingu kogumisreserv suurem kui garanteeritud lõppväärtus.
maha arvatud kindlustuslepingu sõlmimis-, haldus-, muut- 9.5. Lukustamise tulemusena suurendatakse garanteeritud 
mis- ja riskitasu. lõppväärtust vähemalt summa võrra, mis leitakse 
8.2. Kindlustuslepingu sõlmimis- ja haldustasud arvatakse kogumisreservi ja garanteeritud lõppsumma  vahe 
maha vastavalt kehtivale hinnakirjale. korrutamisel järgnevas tabelis toodud lukustusmääraga. 
8.3. Riskitasud kindlustuslepingus fikseeritud elukindlustus- Lepingu lõpuni jäänud aastate arv Lukustusmäär
summa ja lisakindlustuste eest arvestatakse kogumisreservist 1 100%
maha iga kuu. Riskitasude suurused lisakindlustuste eest on 2 98%

3 95%fikseeritud kindlustuslepingus. Riskitasude mahaarvamisega 
4 90%loetakse lisakindlustusmaksed vastava kuu eest tasutuks. 
5 80%Riskitasude suurus elukindlustussumma eest arvutatakse 
6 kuni 10 50%vastavalt hinnakirjale lähtudes kindlustatu kohta kindlustus-
Rohkem kui 10 35%lepingus fikseeritud andmetest (sugu, vanus, riskimäär) ning 

arvutushetke elukindlustussumma ja kogumisreservi vahest. 9.6. Lukustamist ei toimu esimese viie aasta jooksul alates 
lepingu sõlmimisest.
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9.7. Kui lepingu lõppemiseni jääb 5 aastat, siis rakendatakse p 9.5 12.1.7 kindlustatu suri sõjategevuse, välisvaenlase akti, kodusõja, 
toodud lukustusmäära sõltumata lepingu sõlmimise ajast. mässu, revolutsiooni või rahvarahutustes  osalemise tagajärjel;

12.1.8 kindlustatu suri enda poolt toime pandud tahtliku 
10. KINDLUSTUSMAKSED õigusvastase teo tagajärjel.

12.2. Kui soodustatud isik põhjustas tahtliku õigusvastase teoga 
10.1. Kindlustusmakse on makse, mida kindlustusvõtja tasub kindlustatud isiku surma, loetakse, et selle soodustatud isiku 
endale sobival ajal ja suuruses kindlustusandja arvelduskontole, määramist ei ole toimunud.
näidates maksekorraldusel kindlustuslepingu viitenumbri. 12.3. Kindlustatu surma korral punktis 12.1.1 kuni 12.1.8 nimetatud 
10.2. Kindlustusvõtja kohustub esimese kindlustusmakse tasuma asjaoludel maksab kindlustusandja soodustatud isikule välja 
kindlustuspoliisil näidatud kuupäevaks. Kui kindlustusvõtja ei ole kogumisreservi, millest on maha arvatud väljamakse tasu vastavalt 
14 päeva jooksul pärast kindlustuslepingu sõlmimist tasunud kehtivale hinnakirjale.
kindlustusmakset või esimest kindlustusmakset, võib 
kindlustusandja kuni makse tasumiseni lepingust taganeda. Kui 13. LISAKINDLUSTUSED
sissenõutavaks muutunud kindlustusmakse või esimene kindlus-

13.1. Kindlustusandja ja kindlustusvõtja vahelisel kokkuleppel on tusmakse ei ole tasutud kindlustusjuhtumi toimumise ajaks, 
põhikindlustusele võimalik sõlmida erinevaid lisakindlustusi.vabaneb kindlustusandja kindlustussumma väljamaksmise kohus-
13.2. Lisakindlustuse sõlmimine fikseeritakse kindlustuslepingus.tusest.

10.3. Kindlustusmaksete tasumine toimub kindlustusvõtja kulul.
14. MAKSUSTAMINE10.4. Kindlustuslepingu sõlmimisel võidakse kokku leppida mak-

segraafik, mille alusel esitab Kindlustusandja otsekorraldus-
Lepingu alusel  tehtud sissemaksetelt tagastatakse ning lepingu nõudeid.
alusel välja makstud summadelt peetakse kinni maksud vastavalt 10.5. Kindlustusvõtjal on õigus taotleda maksegraafiku muutmist 
kehtivatele seadustele.maksetähtaegade osas, esitades selleks vastavasisulise avalduse 

vähemalt üks kuu enne soovitud muudatuse jõustumist.
10.6. Kindlustusvõtja võib lepingu sõlmimisel või lepingu kehti-
vuse ajal määrata, et kindlustusmakse suureneb iga uue 
kindlustusaasta algusest.

11. VÄLJAMAKSED
11.1. Kindlustusperioodi lõppedes on kindlustusvõtjal õigus 
lepingu lõppkuupäeva kogumisreservile, mis ei ole väiksem kui 
garanteeritud lõppväärtus.
11.2. Lepingu ülesütlemisel makstakse välja kogumisreserv, millest 
on maha arvatud väljamakse tasu vastavalt kehtivale hinnakirjale. 
11.3. Kindlustusvõtjal on õigus osalisele väljamaksele 
kogumisreservist lepingu kehtivusaja jooksul.
11.4. Osalise väljamakse puhul vähendatakse kogumisreservi 
osalise väljamakse ja väljamakse tasu võrra.
11.5. Tasu osalise väljamakse eest, minimaalne võimalik osaline 
väljamakse ja minimaalne kohustuslik kogumisreservi suurus 
pärast osalist väljamakset on fikseeritud väljamakse teostamise 
hetkel kehtivas hinnakirjas.
11.6. Väljamakse saamiseks esitab kindlustusvõtja kindlustus-
andjale vastavasisulise avaldus. 

12. VÄLISTUSED

12.1. Kindlustussumma ei kuulu kindlustusandja poolt 
kindlustusjuhtumi saabudes väljamaksmisele, kui:
12.1.1 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;
12.1.2 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;
12.1.3 kindlustatu suri tuumakatastroofi või teadliku radioaktiiv-
sete ainete kasutamise tagajärjel;
12.1.4 kindlustatu suri õnnetusjuhtumi tagajärjel, mille ta 
põhjustas transpordivahendi juhtimisel joobeseisundis või 
omamata juhtimisõigust;
12.1.5 kindlustatu suri õnnetusjuhtumi tagajärjel, mille põhjustas 
juht, kelle joobeseisundist või juhtimisõiguse puudumisest oli 
kindlustatu teadlik;
12.1.6 kindlustatu suri enesetapu tagajärjel kahe aasta jooksul 
arvates kindlustuslepingu jõustumisest või kindlustussumma 
suurendamisest;


	Page 1
	Page 2

