SEB PENSIONIKONTO KINDLUSTUSTINGIMUSED
Täiendava kogumispensioni leping
Kehtivad alates 01.12.2010

1. ÜLDIST
1.1 SEB Pensionikonto lepingu eesmärgiks on raha kogumine
pensionipõlveks paindlikult ja garanteeritud intressiga, kasutades riiklikke
soodustusi täiendava kogumispensioni kindlustuslepingutele.
1.2 Käesolevad AS-i SEB Elu-ja Pensionikindlustuse (edaspidi
kindlustusandja) SEB Pensionikonto kindlustustingimused kehtivad ainult
koos kindlustusandja üldtingimustega. Üldtingimuste ja SEB
Pensionikonto kindlustustingimuste sätete lahknevuse korral lähtutakse
SEB Pensionikonto kindlustustingimustest.

8.3 Kindlustusandja on kohustatud väljamakse teostama hiljemalt 10 päeva
jooksul alates vajalike dokumentide laekumisest kindlustusseltsi.
9. KINDLUSTUSSUMMA VÄLJAMAKSMINE OSAMAKSETENA

3. KINDLUSTUSSUMMA

9.1 Kindlustusvõtja võib valida kindlustuslepingu tähtpäeva saabudes või
kindlustusvõtja poolt kindlustuslepingu ennetähtaegsel üles ütlemisel
kogumisreservi väljamaksmise eluaegsete osamaksetena
(kindlustuspensionina) sagedusega vähemalt neli korda aastas või
osamaksetena kokku lepitud perioodi jooksul.
9.2 Väljamaksete teostamiseks sõlmitakse kindlustuslepingu lisa, milles
fikseeritakse väljamaksete suurus ja teostamise kord.
9.3 Väljamaksete algustähtaeg ei saa olla varasem kui kindlustusvõtja 55
aastaseks saamise kuupäev, samuti mitte varasem kui 5 aastat
kindlustuslepingu sõlmimiskuupäevast, välja arvatud kindlustusvõtja
täieliku ja püsiva töövõimetuse korral.

Kindlustussummaks on kogumisreserv.

10. LISAKASUM

4. KINDLUSTUSJUHTUM

10.1 Lisakasum on kindlustusandja poolt kindlustuslepingule täiendavalt
arvestatud summa, mis kuulub väljamaksmisele kindlustustingimustes
toodud juhtudel vastavalt kindlustustingimuste lisas 1 „Lisakasumi
arvestamise kord“ toodud tingimustele (kättesaadav internetilehel
www.seb.ee/elukindlustus või paberkandjal kindlustuse müügikohtades
või nõustaja käest).
10.2 Lisakasum võib olla vähendatav või mittevähendatav. SEB
Pensionikonto lepingutel kasutatakse vähendatava lisakasumi arvestamise
skeemi.
10.2.1 Vähendatav lisakasum on lisakasumi arvestamise skeem, mille
kohaselt eelnevatel aastatel määratud lisakasumi osa on kindlustusperioodi
jooksul vähendatav. Lisakasum makstakse välja koos kindlustussummaga
kindlustusperioodi lõppemisel või kindlustusjuhtumi korral.
10.3 Kasumiosa suuruse määrab kindlustusandja üks kord aastas eelneva
majandusaasta tulemuste kinnitamisel. Majandusaasta eest arvestatud
lisakasumi suurus tehakse kindlustusvõtjatele teatavaks järgneva
majandusaasta 30. juuniks.

2. KINDLUSTATU
Kindlustatu on kindlustusvõtja.

Kindlustusjuhtum on kindlustatu surm kindlustuslepingu kehtivusaja
jooksul või kindlustuslepingu tähtpäeva saabumine. Kindlustuslepingu
tähtpäev ei saa olla varasem, kui kindlustusvõtja 55 aastaseks saamise
kuupäev, samuti mitte varasem kui 5 aastat kindlustuslepingu
sõlmimiskuupäevast.
5. KINDLUSTUSMAKSED
4.1 Kindlustusmakse on makse, mida kindlustusvõtja tasub endale sobival
ajal ja suuruses kindlustusandja arvelduskontole, näidates
maksekorraldusel kindlustuslepingu viitenumbri.
4.2 Kui kindlustusvõtja ei ole 14 päeva jooksul kindlustuslepingu
sõlmimisest tasunud esimest kindlustusmakset, võib kindlustusandja kuni
makse tasumiseni kindlustuslepingust taganeda.
6. KOGUMISRESERV

11. KOORMAMISE KEELD
6.1 Kogumisreserv on kindlustusmatemaatiliste reeglite järgi arvestatud
rahasumma, mis moodustub tasutud kindlustusmaksetest ja lepingule
arvestatud intressist, millest on maha arvatud kindlustuslepingu haldus-,ja
muutmistasud.
6.2 Kindlustuslepingu haldustasud arvestatakse maha vastavalt kehtivale
hinnakirjale.
6.3 Intressi arvestatakse kuu keskmise kogumisreservi alusel ja see lisatakse
kogumisreservile iga kuu lõpus. Intressimäär garanteeritakse viieks aastaks
alates kindlustuslepingu sõlmimisest ja fikseeritakse kindlustuspoliisil.
Pärast viie aasta möödumist kehtib intressi arvestamisel igaks
kalendriaastaks kindlustusandja poolt antud kalendriaastaks kinnitatud
intressimäär. Uue kalendriaasta intressimäärast teavitatakse vähemalt 1
kuu enne aasta algust.
6.4 Kindlustusvõtja soovil tehtud kindlustuslepingu muudatuste tasu
arvestatakse kogumisreservist maha muudatuse tegemise hetkel. Tasude
suurused kindlustuslepingu muudatuste eest on fikseeritud kehtivas
hinnakirjas.
6.5 Kui kogumisreservi suurus pole piisav kindlustuslepingu haldustasude
maha arvestamiseks, siis arvestatakse puuduv osa maha kogumisreservi
tekkimisel.
7. RAHA VÄLJAVÕTMINE KOGUMISRESERVIST
7.1 Kindlustusvõtjal on õigus kogumisreservist raha välja võtta lepingu
kehtivusaja jooksul.
7.2 Kogumisreservi vähendatakse väljamakse ja väljamakse tasu suuruse
võrra.
7.3 Tasu raha osalise väljavõtmise eest, minimaalne võimalik väljamakse ja
minimaalne kohustuslik kogumisreservi suurus pärast väljamakset on
fikseeritud väljamakse teostamise hetkel kehtivas hinnakirjas.
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8. KINDLUSTUSLEPINGU ENNETÄHTAGNE LÕPETAMINE
8.1 Kindlustusvõtjal on õigus kindlustusleping avalduse alusel üles öelda
8.2 Kindlustusandja maksab kindlustuslepingu lõpetamisel
kindlustusvõtjale välja kogumisreservi millest on maha arvatud väljamakse
tasu vastavalt kehtivale hinnakirjale (tagastusväärtus).

Antud lepingust tulenevad kindlustusvõtja varalised õigused ei või olla
laenu tagatiseks või muul viisil koormatud.
12. MAKSUSTAMINE
Lepingu alusel tehtud sissemaksetelt tagastatakse ning lepingu alusel välja
makstud summadelt peetakse kinni tulumaks vastavalt kehtivale
Tulumaksuseadusele.

