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Pensionilepingute (teise samba väljamakselepingud) aruanne 
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Pensionilepingute (teise samba väljamakselepingud) aruanne 

(tuhandetes eurodes) 

 
2021 2020 

Netokindlustusmaksed 7 774 

      Brutokindlustusmaksed 7 774 

           Sõlmimistasud 0 15 

Netotulu investeeringutelt -377 1 121 

      Intressi- ja dividenditulu 209 321 

      Kasum/kahjum investeeringute väärtuse muutustest -2 012 691 

      Kasum/kahjum investeeringute realiseerimisest 1 424 108 

      Muud finantstulud ja -kulud 2 2 

Pensionilepingute väljamaksed ja kohustiste muutus (+/-) 1 189 -2 073 

      Pensionimaksed -1 042 -1 183 

      Väljamakstud tagastusväärtused -13 470 - 

      Pensionilepingutest tulenevate kohustiste muutus 15 702 -890 

           Pensionilepingute haldustasud 23 39 

           Pensionilepingute üles ütlemistasud 397 - 

Tegevuskulud (-) -120 -135 

      Sõlmimiskulud - -16 

            Sõlmimiskulud seotud osapooltega - -12 

      Administratiivkulud -31 -19 

            Administratiivkulud seotud osapooltega -6 -4 

      Investeeringute haldamise kulud -16 -19 

            Investeeringute haldamise kulud seotud osapooltega -4 5 

      Muud tegevuskulud -73 -80 

            Muud tegevuskulud seotud osapooltega -33 -29 

Aruandeperioodi tulem (+/-) 700 -312 

Pensionilepingute kasumi jaotus - - 

 

Pensionilepingute aruanne on koostatud kooskõlas rahandusministri 17.11.2015 määrusega nr 43, mis on 

kehtestatud kindlustustegevuse seaduse § 128 lõike 3 alusel. Määrusekohased aruanded koostatakse 

aruandeperioodide kohta, mis algavad 2016. aasta 1. jaanuaril ja hiljem. 

 

Pensionilepingutega seotud tulud ja kulud kajastatakse aruandes kooskõlas kindlustusandja 

kasumiaruandes esitatud tulude ja kuludega ning võttes arvesse kindlustustegevuse seaduse § 128 lõikes 1 

sätestatut. 

Seotud osapoolteks on AS SEB Pank ja teised SEB Grupi tütarettevõtted.  

 

Kulude jagamisel pensionilepingute ja teiste toodete (teised kindlustuslepingud, pensionifondid ja muud 

tooted) vahel toimub vastavalt ettevõttes kehtestatud kulude käsitlemise korrale. Pensionilepingute 

tegevuskulude all kajastatakse kõik otseselt pensionilepingutega seotud kulud (näiteks investeeringute 

haldamise kulud ja vahendajatele makstavad vahendustasud). Üldised kulud, mis ei ole otseselt seotud 

ühegi tootega või tootegrupiga jagatakse pensionilepingutele vastavalt pensionilepingute osakaalule 

perioodis müüdud lepingute arvule (sõlmimiskulud ja muud tegevuskulud, mis on seotud lepingute 

sõlmimisega) või vastavalt pensionilepingute osakaalule kõikidest perioodi lõpus jõusolevatest lepingutest 

(administratiivkulud ja muud tegevuskulud, mis ei ole seotud lepingute sõlmimisega). Kuna kõiki kulusid 

ei ole võimalik jagada lepingute arvu järgi, siis kasutatakse kulude jagamisel ka eksperthinnangut 

määramaks, mis osa kuludest on seotud pensionilepingutega. 

 

Seoses sellega, et ettevõte otsustas mitte jätkata pensionilepingute (teise samba väljamakselepingute) 

pakkumist, on 2021 aastal oluliselt vähenenud kindlustusmaksed ja sõlmimiskulud ning suurenenud 

väljamakstud tagastusväärtused. 

  



Filiaali juhi allkiri 2021 aasta Pensionilepingute (teise samba väljamakselepingud) aruandele 

 

 

SEB Life and Pension Baltic SE Eesti filiaali 2021 aasta Pensionilepingute (teise samba 

väljamakselepingud) aruande allkirjastamine 24.mai 2022: 

 

 

 

 

Aruanne on digitaalallkirjastatud. 

 

 

 

Filiaali juht:  Triin Messimas    

    

 

 

 


