
Kehtib alates 1.01.2021  

KOHUSTUSLIKU KOGUMISPENSIONIKINDLUSTUSE LÕPETAMISE AVALDUS 

KINDLUSTUSVÕTJA 

Kindlustusvõtja ja seadusliku esindaja (olemasolul) ees- ja perekonnanimi Isikukood 

Postiaadress (tänav, maja- ja korterinumber (talu, küla ja vald), postiindeks, linn / maakond, riik) Poliisi number 

E-posti aadress 

  
� soovin loobuda paberkirjadest  

Kontakttelefon 

 
LEPINGU LÕPETAMINE 

Soovin sõlmitud pensionilepingu üles öelda ja saada väljamakse* lepingu tagastusväärtuse ulatuses. 

Olen teadlik pensionilepingu ülesütlemisega seotud teenustasudest. Väljamakselt peetakse kinni tulumaks 

seadusega sätestatud määras. 

* Pensionilepingu tagastusväärtus kantakse samale arvelduskontole, kuhu kindlustusandja tasub pensionimakseid. Kui Teile ei ole veel 

pensionimakseid tehtud, kantakse tagastusväärtus kohustusliku kogumispensioni sooviavaldusel toodud arvelduskontole. 

 
KINDLUSTUSVÕTJA KINNITUSED JA ALLKIRJAD 

Käesolevaga kinnitan Compensa Life Vienna Insurance Group SE-le (edaspidi kindlustusandja) alljärgnevat: 

1. Kõik avalduses esitatud andmed on täielikud ja õiged. 

2. Kindlustusandja on mind teavitanud õigusest sõlmitud pensionileping üles öelda ja saada väljamakse lepingu 
tagastusväärtuse ulatuses. Olen teadlik, et mul on õigus esitada avaldus pensionilepingu ülesütlemiseks hiljemalt 31. märtsil 
2021 ning õigus esitatud avaldus enne lepingu lõppemist tagasi võtta. 

3. Kindlustusandja on mulle selgitanud, et ülesöeldud pensionileping lõpeb 31. augustil 2021 ning väljamakse kindlustusvõtjale 
tehakse hiljemalt 30. septembril 2021. Olen teadlik, et kindlustusandja arvutab pensionilepingu tagastusväärtuse 2021. aasta 
31. juuli seisuga, võttes sealjuures arvesse kõiki lepingu lõppemiseni tehtavaid pensionimakseid. 

4. Olen teadlik, et kuni pensionilepingu lõppemiseni jätkab kindlustusandja pensionimaksete tasumisega lepingus kokkulepitud 
tingimustel. 

5. Olen tutvunud kindlustusandja privaatsusteatega, mis on kättesaadav kontorites ja aadressil 
www.compensalife.ee/privaatsus. Mõistan selle sisu, sealhulgas seda, milliseid isikuandmeid kindlustusandja töötleb, mis 
eesmärgil ning millisel õiguslikul alusel neid andmeid töödeldakse ning millised on minu isikuandmetega seotud õigused. 

 

Kindlustusvõtja või seadusliku esindaja allkiri Allakirjutamise aeg ja koht 

 
TÄIDAB AVALDUSE VASTUVÕTJA 

Avalduse vastuvõtja nimi ja allkiri Avalduse vastuvõtmise kuupäev 
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