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1. ÜLDIST
Käesolevad AS-i SEB Elu-ja Pensionikindlustus (edaspidi kindlus-
tusandja) SEB Eluaegse pensioni kindlustustingimused kehtivad 
ainult koos kindlustusandja üldtingimustega ning on kindlustusle-
pingu lisaks. SEB Eluaegse pensioni kindlustustingimuste ning 
üldtingimuste sätete lahknevusel lähtutakse SEB Eluaegse pensioni 
kindlustustingimustest.

2. SEB ELUAEGSE PENSIONI LEPING
2.1 SEB Eluaegse pensioni leping on kindlustusandja ja kindlustus-
võtja vahel sõlmitud täiendava kogumispensioni leping, mille alusel 
kohustub kindlustusvõtja tasuma kindlustusandjale kindlustus-
makse ja kindlustusandja kohustub tegema lepingus kokkulepitud 
tingimustel ja korras kindlustusvõtjale pensionimakseid kuni tema 
surmani. 
2.2 SEB Eluaegse pensioni leping jõustub sõlmimise päeval. 
Kindlustusandja väljastab kindlustuspoliisi 30 päeva möödumisel 
lepingu jõustumisest.

3. KINDLUSTUSVÕTJA JA KINDLUSTATU
3.1 Kindlustusvõtjaks on lepingu sõlmimise hetkel vähemalt 
55-aastane füüsiline isik, kes sõlmib kindlustusandjaga SEB 
Eluaegse pensioni lepingu.
3.2 Kindlustatuks on kindlustusvõtja.

4. SOODUSTATUD ISIK
4.1 Soodustatud isik on kindlustuslepingus fikseeritud füüsiline isik 
(või isikud), kellele pärast kindlustatu surma garantiiperioodil läheb 
üle pensionimaksete saamise õigus. 
4.2 Kindlustusvõtja võib avalduse alusel soodustatud isiku 
asendada.
 
5. KINDLUSTUSMAKSE JA TÄIENDAV KINDLUSTUSMAKSE
5.1 Kindlustusmakse on makse, mille kindlustusvõtja maksab 
kindlustusandjale. 
5.2 Kindlustusmakse tasumise viis lepitakse kokku kindlustusle-
pingu sõlmimisel.
5.3 Kindlustusvõtjal on õigus pärast SEB Eluaegse pensioni lepingu 
sõlmimist täiendava kindlustusmakse tasumiseks. Täiendava 
kindlustusmakse arvel suurendab kindlustusandja kindlustuspen-
sionit täiendava makse laekumise ajal kehtivate tariifide alusel.

6. PENSIONIMAKSE JA SELLE VÄLJAMAKSMINE
6.1 Pensionimakse on kindlustusandja poolt perioodiliselt tehtav 
väljamakse.
6.2 Pensionimakse arvutatakse kindlustusandja poolt kehtestatud 
tariifide alusel, lähtudes kindlustatu sünniajast, kindlustusmakse 
suurusest, pensionimaksete väljamaksmise sagedusest ja algusest 
ning garantiiperioodi pikkusest.
6.3 Kindlustusandja teeb kindlustusvõtjale pensionimakseid kuni 
kindlustusvõtja surmani.
6.4 Pensionimakse suurus määratakse kindlustusvõtja ja kindlus-
tusandja vahelisel kokkuleppel kindlustuslepingu sõlmimisel või 
täiendava kindlustusmakse laekumisel.

6.5 Pensionimakse väljamaksmine toimub alates kindlustuslepin-
gus kokkulepitud pensionimaksete alguskuupäevast, kuid mitte 
enne kindlustusmakse laekumist.
6.6 Pensionimakse väljamaksmine toimub kvartali või kuu kaupa. 
Pensionimakse tehakse kindlustusvõtja valitud maksepäeval või 
sellele järgneval tööpäeval (kvartalimaksete puhul valitud 
kuupäeval kvartali esimese kuul või sellele järgneval tööpäeval).
6.7 Kindlustusandjal on õigus enne igakordset pensionimakse 
väljamaksmist teostada oma kulul järelepärimisi ja nõuda 
täiendavaid dokumente veendumaks, et kindlustatu on elus.
6.8 Kindlustusandjal on õigus kinni pidada pensionimakse 
väljamaksmisega seotud rahvusvahelise pangaülekande kulud, kui 
kindlustusvõtja soovib pensionimaksete kandmist välisriigis 
asuvale arvelduskontole.
6.9 Kindlustusandjal on õigus alusetult saadud pensionimaksed 
tagasi nõuda.
6.10 Pensionimakse väljamaksmine kindlustusandja poolt toimub 
kindlustuslepingus määratud arvelduskontole.
6.11 Kindlustatu surma korral pärast garantiiperioodi lõppu 
kindlustusleping lõpeb ja pensionimaksete tegemine lõpetatakse.
6.12 Kui kindlustusandja viivitab pensionimakse tegemisega, siis 
kohustub ta maksma viivist vastavalt kehtivale seadusandlusele.

7. GARANTIIPERIOOD
7.1 Garantiiperiood on kindlustuslepingus fikseeritud ajavahemik, 
mille jooksul tehakse pensionimakseid lepingus nimetatud 
soodustatud isikule juhul, kui kindlustusvõtja sureb garantiiperioodi 
jooksul.
7.2 Kindlustatul on õigus saada garantiiperioodil väljamaksmisele 
kuuluv summa ettemaksuna. Garantiiperioodil väljamaksmisele 
kuuluv summa on lepingu tulevaste rahavoogude nüüdisväärtus, 
mille arvutamisel kasutatakse lepingu garanteeritud intressimäära.
7.3 Kindlustatu surma korral garantiiperioodi jooksul läheb õigus 
saada garantiiperioodil väljamaksmisele kuuluv summa üle 
soodustatud isikule. Summast lahutatakse kindlustatule tehtud 
väljamaksed.
7.4 Garantiiperioodi alguseks loetakse pensionimaksete 
alguskuupäeva.
7.5 Kui kindlustusvõtja sureb pärast kindlustusmakse laekumist 
kindlustusandja kontole, kuid enne pensionimaksete alguskuu-
päeva, siis makstakse soodustatud isikule garantiiperioodi jooksul 
maksmisele kuuluv summa välja ühekordse maksena.
7.6 Kindlustatu surmast peab soodustatud isik kindlustusandjale 
teatama mitte hiljem kui kaks kuud arvates surmapäevast ning 
esitama järgmised dokumendid:
7.6.1 kindlustuspoliis;
7.6.2 avaldus pensionimakse saamiseks;
7.6.3 surmatunnistus või selle notariaalselt tõestatud ärakiri;
7.6.4 isikuttõendav dokument;
7.6.5 politsei otsus kindlustatu surma põhjuste ja asjaolude kohta, 
kui kindlustatu suri õnnetusjuhtumi või vägivalla tagajärjel;
7.6.6 pärimisõiguse tunnistus ja pärandvara jagamise kokkulepe 
(pärijate puhul).
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8. TEABE EDASTAMINE LEPINGU KOHTA
Kindlustusandja on kohustatud kord aastas, hiljemalt 1. juuliks 
teavitama kindlustusvõtjat järgmistest andmetest:
• kindlustatule tehtud pensionimaksed kogu väljamakseperioodi 

ja eelmise kalendriaasta kohta;
• lepingu alusel võetud tasud;
• lepingule määratud kasumiosa kogu väljamakseperioodi ja 

eelmise kalendriaasta kohta.

9. LEPINGU LÕPPEMINE
9.1 Leping lõpeb kindlustatu surma korral tema surma päeval. 
9.2 Kui pensionilepingul on valitud garantiiperiood ja kindlustatu 
sureb garantiiperioodil, siis lõpeb pensionileping garantiiperioodi 
jooksul väljamaksmisele kuuluva summa maksmisel soodustatud 
isikule.

10. LEPINGUST TAGANEMINE 
10.1 Kindlustusvõtjal on õigus SEB Eluaegse pensioni lepingust 
taganeda 14 päeva jooksul lepingu sõlmimisest.
10.2 Kui kindlustusvõtja soovib pensionilepingust taganeda, esitab 
ta kindlustusandjale kirjalikult või kirjalikku taasesitamist 
võimaldavas vormis vastava avalduse.
10.3 Pensionilepingust taganemisel maksab kindlustusandja 
tasutud kindlustusmakse kindlustusvõtja poolt näidatud kontole. 
Kui taganemisega kaasneb summa väljamaksmine, peab kindlus-
tusandja vajadusel kinni tulumaksu vastavalt väljamaksmise hetkel 
kehtivale seadusandlusele.

11. LEPINGU ÜLESÜTLEMINE
Kindlustusvõtjal on õigus SEB eluaegse pensioni leping igal ajal üles 
öelda, kuid lepingu ülesütlemisel ei arvestata lepingule tagastus-
väärtust, st lepingu ülesütlemise korral kindlustusvõtjale väljamak-
seid ei tehta ning kindlustusmakset ei tagastata.

12. LISAKASUM
12.1 Lisakasum on kindlustusandja poolt kindlustuslepingule 
täiendavalt arvestatud summa, mis kuulub väljamaksmisele 
kindlustustingimustes toodud juhtudel vastavalt kindlustingimuste 
lisas 1 „Lisakasumi arvestamise kord“ toodud tingimustele 
(kättesaadav aadressil www.seb.ee/elukindlustus või paberkandjal 
kindlustuse müügikohtades või nõustaja käest). 
12.2 Lisakasum võib olla vähendatav või mittevähendatav. Eluaegse 
pensionikindlustuse lepingute puhul kasutatakse mittevähenda-
tava lisakasumi arvestamise skeemi.
12.3. Mittevähendatav lisakasum on lisakasumi arvestamise skeem, 
mille kohaselt eelnevatel aastatel määratud lisakasumi osa ei ole 
kindlustusperioodi jooksul vähendatav.
12.4 Lisakasum makstakse välja kas ühekordse maksena pärast 
lepingule lisakasumi arvestamist või suurendatakse lisakasumi 
arvelt eluaegseid väljamakseid. Lisakasumi väljamaksmise viisi 
väljamaksete perioodil valib kindlustusvõtja lepingu sõlmimisel.
12.5 Kasumiosa suuruse määrab kindlustusandja üks kord aastas 
eelneva majandusaasta tulemuste kinnitamisel. Majandusaasta 
eest arvestatud lisakasumi suurusest teavitatakse kindlustusvõtjaid 
järgneva majandusaasta 30. juuniks.

13. KOORMAMISE KEELD
SEB Eluaegse pensioni lepingust tulenevad varalised õigused ei tohi 
olla tagatiseks või muul viisil koormatud.

14. MAKSUSTAMINE
SEB Eluaegse pensioni lepingu alusel tehtavatelt perioodilistelt 
väljamaksetelt ei peeta vastavalt kehtivale seadusandlusele kinni 
tulumaksu.


