
Pensionilepingute  
(II samba väljamakselepingud)  
aruanne

2019

SEB Life and Pension Baltic SE 

Eesti filiaal



2

Pensionilepingute (teise samba väljamakselepingud) aruanne. 2019

SEB Life and Pension Baltic SE Eesti filiaal

Üldandmed

Ettevõtte nimi: SEB Life and Pension Baltic SE Eesti filiaal

Äriregistri number: 14857106 (EV Äriregister)

Juriidiline aadress:
Tornimäe 2 
Tallinn 15010

Tegevusala: Elu- ja pensionikindlustus

EMTAK kood: 65111

Telefon: +372 665 8000 

Fax: +372 665 6847

E-mail: elukindlustus@seb.ee

Interneti kodulehekülg: www.seb.ee

Audiitor

Audiitori nimi: Ernst & Young Baltic AS

Audiitori registrikood: 10877299 (EV Äriregister)

Audiitori asukoht ja aadress: Rävala 4, Tallinn 10143 Eesti

Pensionilepingute (teise samba väljamakselepingud) aruanne

Aruande bilansipäev: 31.12.2019

Aruande periood: 01.01.2019 – 31.12.2019

Aruande valuuta ja ühikud: EURO (EUR)

http://www.seb.ee


3

Pensionilepingute (teise samba väljamakselepingud) aruanne. 2019

SEB Life and Pension Baltic SE Eesti filiaal

Pensionilepingute (teise samba väljamakselepingud) aruanne
(tuhandetes eurodes)

2019 2018

Netokindlustusmaksed 3 033 4 879

      Brutokindlustusmaksed 3 033 4 879

           Sõlmimistasud 61 98

Netotulu investeeringutelt 1 502 146

      Intressi- ja dividenditulu 312 241

      Kasum/kahjum investeeringute väärtuse muutustest 1 182 -81

      Kasum/kahjum investeeringute realiseerimisest 6 -16

      Muud finantstulud ja -kulud 1 2

Pensionilepingute väljamaksed ja kohustiste muutus (+/-) -4 348 -4 739

      Pensionimaksed -1 132 -868

      Väljamakstud tagastusväärtused -17 -

      Pensionilepingutest tulenevate kohustiste muutus -3 199 -3 871

           Pensionilepingute haldustasud 38 30

Tegevuskulud (-) -189 -199

      Sõlmimiskulud -66 -86

            Sõlmimiskulud seotud osapooltega -50 -59

      Administratiivkulud -11 -7

            Administratiivkulud seotud osapooltega -2 -1

      Investeeringute haldamise kulud -33 -17

            Investeeringute haldamise kulud seotud osapooltega -13 -10

      Muud tegevuskulud -79 -89

            Muud tegevuskulud seotud osapooltega -19 -24

Aruandeperioodi tulem (+/-) -2 87

Pensionilepingute kasumi jaotus - 43

Pensionilepingute aruanne on koostatud kooskõlas rahandusministri 17.11.2015 määrusega nr 43, mis on keht-
estatud kindlustustegevuse seaduse § 128 lõike 3 alusel. Määrusekohased aruanded koostatakse aruandeperi-
oodide 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 va-
hendajatele makstavad vahendustasud). Üldised kulud, mis ei ole otseselt seotud ühegi tootega või tootegrup-
iga 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.     
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Filiaali juhi allkiri 2019 aasta Pensionilepingute (teise samba 
väljamakselepingud) aruandele

SEB Life and Pension Baltic SE Eesti filiaali 2019 aasta Pensionilepingute (teise samba väljamakselepingud) 
aruande allkirjastamine 21.05.2020:

Filiaali juht:  Triin Messimas   ………………………… 

      (allkiri)


