
Pensionileping

Pensionileping on osakuomaniku ja kindlustusandja vahel sõlmitud 
kohustusliku kogumispensioni kindlustusleping, mille alusel kindlus-
tusandja kohustub lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras tegema 
lepingu sõlminud osakuomanikule (kindlustusvõtjale) pensioni-
makseid kuni tema surmani ning kindlustusvõtja kohustub tasuma 
kindlustusandjale kindlustusmakseid. Eelduseks on, et pensionikonto 
väärtus on 50 või enam rahvapensioni määra. Pensionilepinguga 
kaetakse kindlustusriskidest üksnes kindlustustegevuse seaduses 
sätestatud üleelamisrisk. 

Pensioniea saabudes ei ole kohustust II samba pensioni kohe 
kasutama hakata. II samba väljamaksed sõltuvad II samba sisse-
maksetest ehk töötasu suurusest, kogumisperioodist, valitud pensio-
nifondide tootlusest ja isiku vanusest. Väljamaksete arvutamisel ei 
arvestata isiku sugu, st nii mehed kui ka naised saavad samadel tingi-
mustel sama suuri väljamakseid. Pensionilepingu sõlmimise ja välja-
maksete tingimused on kehtestatud kogumispensionide seadusega. 

Pensionilepingu täpsem sisu on kirjeldatud aadressil https://www.
ergo.ee/erakliendile/pension/ii-samba-valjamaksed.

Kindlustustingimused

Kindlustuslepingule kohalduvad pensionilepingu üldtingimused. 
Kindlustustingimused on kättesaadavad nii ERGO kontorites kui ka 
aadressil www.ergo.ee.

Kindlustuslepingu jõustumine, kindlustusmakse ja 
kehtivusaeg

Pärast seda, kui kindlustusvõtja on pakkumuse allkirjastanud, esitab 
kindlustusandja registripidajale avalduse kindlustusmakse ülekand-
miseks. Kui registripidaja on avalduse vastu võtnud, loetakse pensio-
nileping sõlmituks. 

Kindlustusleping on tähtajatu. Kindlustusvõtjale tehakse pensioni-
makseid kuni tema surmani. Kui kindlustusvõtja on valinud lepin-
gusse garantiiperioodi ja sureb garantiiperioodi ajal, tehakse pensio-
nimakseid soodustatud isikule garantiiperioodi lõpuni. Pensionile-
pingu sõlmimisel võetakse tagasi kõik kindlustusvõtjale kuuluvad 
pensionifondide osakud või vähemalt 700-kordsele riikliku pensio-
nikindlustuse seaduse alusel kehtestatud rahvapensioni määrale 
vastavad pensionifondide osakud ning neile vastava summa eest 
tehakse kindlustusandjale ühekordne kindlustusmakse. Osakute 
tagasivõtmise ja raha kandmise pensionifondist kindlustusandjale 
korraldab registripidaja.

Kindlustusmakse suurus on esitatud kindlustuspakkumuses. 
Pensionimaksete arvutamisel lähtutakse sellest, et kindlustus-
andjal peab jätkuma igal ajal rahalisi vahendeid lepingujärgsete 
summade (pensionide) väljamaksmiseks ning lepingute sõlmimise ja 
hooldamise kulude katteks. Seetõttu on pensionimaksete arvutamise 
aluseks võetud ettevaatlikud kindlustusmatemaatilised väärtused 
(arvestuslik intress, eeldatav eluiga ja eeldatavad kulud).

Pakkumuse vastuvõtmine, ühine pensionileping

Kindlustusvõtjal on õigus jätta kindlustusandja pakkumus vastu 
võtmata. Kindlustusvõtjal on õigus sõlmida ühine pensionileping, kui 
kindlustusandja seda pakub.
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Kindlustuslepingust taganemise õigus

Kindlustusvõtja võib 14 päeva jooksul pärast kindlustuslepingu 
sõlmimist lepingust taganeda, esitades kindlustusandjale kirjaliku 
avalduse. Kindlustusandja teatab taganemisavaldusest kohe regist-
ripidajale. Kui kindlustusvõtja ei tagane lepingust, rahuldab registri-
pidaja 14 päeva pärast alates pensionilepingu sõlmimisest kindlus-
tusandja avalduse, korraldab osakute tagasivõtmise ja kannab viie 
tööpäeva jooksul kindlustusandja pangakontole summa, mis vastab 
osakute koguväärtusele või pensionilepingu sõlmimisel määratud 
osakute arvule.

Pensionilepingu lõpetamine

Pensionilepingu ülesütlemine on lubatud üksnes juhul, kui selle 
sõlmimisest on möödunud vähemalt kolm aastat ning lepingu ülesüt-
lemise avaldus on esitatud vähemalt kolm kuud enne pensioniaasta 
lõppu. Ülesütlemise korral lõpeb leping jooksva pensioniaasta lõpus. 
Ülesöeldud pensionilepingu tagastusväärtust ei maksta välja kindlus-
tusvõtjale, vaid kantakse kindlustusvõtja sõlmitud uue pensionile-
pingu kindlustusmaksena lepingu sõlminud kindlustusandjale. Kui 
kindlustusvõtja sureb enne uue pensionilepingu sõlmimist, ei kanta 
ülesöeldud pensionilepingu tagastusväärtust üle ega maksta välja. 

Ühise pensionilepingu puhul kantakse ülesöeldud pensionilepingu 
tagastusväärtus pärast kindlustusvõtja surma uue pensionilepingu 
kindlustusmaksena teise kindlustusvõtjaga või kindlustatud isikuga 
pensionilepingu sõlminud kindlustusandjale. Kindlustusvõtja peab 
esitama pensionilepingu ülesütlemise avalduse kindlustusandjale 
kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ja tal on 
õigus avaldus enne lepingu lõppemist tagasi võtta. Kui kindlustus-
andja saab pensionilepingu ülesütlemise avalduse, on ta kohustatud 
viie tööpäeva jooksul esitama kindlustusvõtjale kirjalikult või kirjalikku 
taasesitamist võimaldavas vormis tema pensionilepingu tagastus-
väärtuse suuruse lepingu lõppemise hetkel. Kindlustusandja teatab 
pensionilepingu ülesütlemisest viivitamata (enne lepingu lõppu) 
registripidajale.

Pensionimakse kujunemine ja muutumine

ERGO teeb pensionilepingute puhul pensionimakseid isiku elu lõpuni. 
Pensionimakse ehk perioodiliselt makstava pensioni arvutamise 
aluseks on võetud ettevaatlikud kindlustusmatemaatilised väärtused 
(arvestuslik intress, eeldatav eluiga ja eeldatavad kulud), sest kindlus-
tusandjal peab jätkuma igal ajal rahalisi vahendeid lepingujärgsete 
summade (pensionide) väljamaksmiseks ja lepingute sõlmimise ning 
hooldamise kulude katteks.

Pensionilepingu sõlmimisel on kindlustusseltsile teada kindlustus-
makse suurus ja osakuomaniku, s.o pensionilepingut sõlmida sooviva 
isiku vanus. Osakuomanik määrab pensionimaksete alguse aja, välja-
maksete sageduse, samuti selle, kas ta soovib lepingu sõlmida ühise 
pensionilepinguna või lepinguna, millele on lisatud garantiiperiood. 
Pensionimakse suurus võib muutuda kindlustusseltsi poolt jaotatava 
lisakasumi tõttu või juhul, kui osakuomanikule laekub lepingusse 
lisamakse (näiteks omandab pärimise teel osakuid või lepingu).

Tehnilise kasumi määramise ja jaotamise põhimõtted

Pensionilepingule arvestatava tehnilise kasumi suurus oleneb inves-
teeringute edukusest ja kuluefektiivsusest. Seega on kasum seda 
suurem, mida suurem on tulu pensionilepinguga seotud varade 
investeeringutelt ning mida väiksemad on kindlustusandja kulud. 
ERGO investeeringud on kooskõlas kindlustustegevuse seadusega, 
enamikus seotud võlakirjadega ja muude investeerimisinstrumentidega.
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Kindlustusandja eraldab kasumiosaluseks igal majandusaastal 
vähemalt 50% pensionilepingute tehnilisest kasumist. Tekkinud 
summast suurendatakse kindlustusvõtjate pensionimakseid. Pensio-
nimaksete suurendatud osa makstakse lisaks regulaarsele maksele 
kindlustusvõtjatele kord aastas. Pensionimaksete suurendatud osa, 
mis on juba kliendile välja lubatud, makstakse kuni kliendi elu lõpuni.

Lisakasum ja sellest tulenev pensionimaksete suurenemine ei ole 
garanteeritud. Kuna kindlustusandja investeerib pensionilepingute 
raha turvalistesse instrumentidesse (hoiused, võlakirjad), sest tähtis 
on raha säilimine, on võimalik, et igal aastal lisakasumit ja pensionilisa 
ei teki. Samas puudub pensionilepingu sõlmijal investeerimisrisk, sest 
kindlustusselts katab võimaliku kahjumi.

Maksustamine

Nii riikliku pensioni (I samba) kui ka kohustusliku kogumispensioni (II
samba) väljamakse on maksustatud tulumaksuga juhul kui väljamak-
setele ei saa rakendada maksuvaba määra.
•  Tulumaksusuuruse ja maksuvaba määra arvestus toimub igakuiselt
   maksuameti poolt ja vastav info edastatakse väljamakse tegijale, 
   mis tähendab, et tulumaksu peab kinni väljamaksja, s.o fondipensioni 
   puhul registripidaja ja pensionilepingu korral kindlustusandja.
•  Enam makstud tulumaksu saab tagasi vaid tuludeklaratsiooni esita- 
   des. Kui pensionär soovib olla kindel, et tulumaks on kinni peetud
   tulumaksuseaduse kohaselt, on soovitatav esitada tuludeklaratsioon.
Seda, kas avaldus on pensioniametile esitatud, palume täpsustada
Sotsiaalkindlustusameti infotelefonil 16106. Lisainfot pensionide kohta
saab ka Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt http://www.ensib.ee/.

Kindlustusvõtja surm

Selleks, et kindlustusvõtja surma korral jätkuksid pensionimaksed 
soodustatud isikule, tuleb õigustatud isikul juhtumist teatada telefonil 
+372 610 6500 või e-posti aadressil info@ergo.ee.

Kindlustusvõtja teavitamine

Kindlustusandja teatab igal aastal kindlustusvõtjale kindlustuslepingu 
seisu, lähtudes kogumispensionide seadusest.

Kindlustuslepingule kohaldatav õigus

Kindlustuslepingule kohaldatakse Eesti õigust. Kindlustuslepingu 
alusel võib esitada nõude Harju Maakohtule.

Kindlustusandja

Kindlustusteenuse osutaja on ERGO Life Insurance SE (registree-
ritud Leedus), mis osutab Eestis teenuseid ERGO Life Insurance SE 

tee 47, 11316 Tallinn).

Kaebuste lahendamine ja järelevalve

Kui Te ei ole rahul ERGO tegevusega, on Teil õigus saata kaebus 
e-posti aadressile info@ergo.ee. Samuti on Teil õigus esitada ERGO
tegevuse peale kaebus Finantsinspektsiooni, aadress Sakala 4,
Tallinn.

Kindlustusagendi ERGO Insurance SE teave kliendile 

Kindlustusvahendaja (kindlustusagent) on ERGO Insurance SE 
(registrikood 10017013, aadress A. H. Tammsaare tee 47, Tallinn; 
kontakttelefon 610 6500, e-post infoelu@ergo.ee).

(registrikood 12025488) kindlustusagendina. 
ERGO Insurance SE on kantud Finantsinspektsiooni peetavasse 
kindlustusvahendajate nimekirja. Nimetatud kannet on kindlustus-
võtjal õigus kontrollida Finantsinspektsiooni veebilehel http://www.

ERGO Insurance SE on saanud ERGO Life Insurance SE Eesti 
-

sioni kindlustusleping ehk II pensionisamba väljamakse).

pensionilepingute vahendamise eest tasu kuni 50 eurot pensionile-
pingu kohta.




