HINNAKIRI - INVESTEERIMISRISKIGA KOGUMISTOOTED
Kehtib alates 1.10.2018
INVESTEERIMISRISKIGA KOGUMISKINDLUSTUS
LASTE INVESTEERIMISRISKIGA KOGUMISKINDLUSTUS
TULUMAKSUSOODUSTUSETA INVESTEERIMISRISKIGA PENSIONIKINDLUSTUS
TULUMAKSUSOODUSTUSEGA INVESTEERIMISRISKIGA TÄIENDAV KOGUMISPENSIONIKINDLUSTUS
1. Kindlustuslepingu tasud
1.1. Investeerimistasu
-

60% igast kindlustuslepingus kokku lepitud kindlustusmaksest lepingu esimesel kindlustusaastal;

-

2% igast kindlustuslepingus kokku lepitud kindlustusmaksest alates lepingu teisest kindlustusaastast;

-

4% kindlustusmaksest ühekordsel sissemaksel.

1.1.1.

Investeerimistasu Compensa+ lepingutel:

1.1.1.1. kui kindlustusvõtja kannab lõppevast lepingust üle vähemalt 1000 eurot:
-

0,5 % lõppenud lepingu üle kantavast reservist;

-

2% igast kindlustuslepingus kokku lepitud kindlustusmaksest.

1.1.1.2. kui kindlustusvõtja lõppevast lepingust reservi üle ei kanna:
-

5% igast kindlustuslepingus kokku lepitud kindlustusmaksest lepingu esimesel kindlustusaastal;

-

2% igast kindlustuslepingus kokku lepitud kindlustusmaksest alates lepingu teisest kindlustusaastast.

Kui kindlustusvõtja ei tasu kindlustusmakseid või tasub lepingus kokkulepitust vähem, arvatakse vähem laekunud investeerimistasu
maha kindlustuslepingu reservist iga kindlustusaasta viimasel kuupäeval. Kindlustusandja arvutab kindlustusaasta viimasel kuupäeval
välja, kui suures summas on investeerimistasu maha arvatud lepingu alusel tegelikult laekunud kindlustusmaksetest ning kui suures
summas oleks tulnud investeerimistasu maha arvata vastavalt lepingus kokku lepitud kindlustusmaksetele. Nende summade vahe
moodustab vähemlaekunud investeerimistasu osa, mille kindlustusandja arvab maha kindlustuslepingu reservist.
1.2. Haldustasu
-

Kuni kogumisperioodi lõpuni 1% kindlustuslepingu reservist aastas, kuid mitte vähem kui 2 eurot kuus. Lepingutel, mis on
sõlmitud enne 21.12.2012, mitte vähem kui 1,92 eurot kuus.

Tasu arvestatakse maha kindlustuslepingu reservist iga kuu viimasel kuupäeval.
1.3. Teenustasud kindlustuslepingu muutmisel
-

Kindlustusmaksete ja –reservi investeerimisstruktuuri muutmine 4 korda kalendriaastas tasuta, edaspidi 6,50 eurot muutmine.

1.4. Teenustasud väljamaksete tegemisel
-

Raha osalisel väljamaksmisel ja kindlustuslepingu ennetähtaegsel korralisel ülesütlemisel kindlustusvõtja algatusel
vähendatakse kindlustuslepingu reservi:
― raha osalisel väljamaksel 13 eurot väljamakse kohta;
― kindlustuslepingu ennetähtaegsel ülesütlemisel 20 eurot.

-

Raha osaline väljamaksmine Compensa+ ja pikendatud lepingute puhul*:
― 4 korda kalendriaastas tasuta, alates viiendast korrast kalendriaastas on teenustasu 13 eurot väljamakse kohta,
mille võrra vähendatakse kindlustuslepingu reservi.
* tingimusel, et kindlustuslepingu kogumisperioodi ei ole eelnevalt lühendatud ning osaline väljamakse teostatakse pärast
pikendataval lepingul olnud esialgset kogumisperioodi lõpukuupäeva.

1.5. Pensioni väljamakse tasu
-

pensioni väljamakse tasu on 1% igast kliendile tehtud pensionimaksest (poliisil näidatud pensionimakses on väljamakse tasu
juba arvesse võetud).

-

pensionilepingutel, mis on sõlmitud alates 15.03.2016, pensioni ühekordsel väljamaksmisel pensioni väljamakse tasu puudub.

Tasu arvatakse maha kindlustuslepingu reservist enne iga pensionimakset.
1.6. Soodustused
-

Kokkuleppel kindlustusandjaga ja tingimusel, et kindlustusmakse on vähemalt EUR 130 kuus, võib investeerimistasu määr olla
50% esimesel kindlustusaastal. Kindlustusmakse vähendamisel võib kindlustusandja ühepoolselt investeerimistasu muuta.

2. Minimaalsed summad
2.1. Surmajuhtumi kindlustussumma
-

minimaalne surmajuhtumi kindlustussumma on igal ajahetkel 1% kindlustuslepingu reservist.

Compensa Life Vienna Insurance Group SE
Registrikood 10055769
Narva mnt. 63/2, 10152 Tallinn

www.compensalife.ee
1/2

Tel +372 610 3000
info@compensalife.ee

2.2. Regulaarne kindlustusmakse
2. kuus 30 eurot;
3. kvartalis 90 eurot;
4. poolaastas 180 eurot;
5. aastas 360 eurot;
6. ühekordsel sissemaksel 1000 eurot.
2.3. Regulaarne pensionimakse
7. 35 eurot
2.4. Minimaalne kindlustuslepingu reserv
8. kindlustuslepingu investeerimisstruktuuri muutmisel 1000 eurot;
9. pärast osalise väljamakse summa ja vastavate teenustasude maha arvestamist peab kindlustuslepingu reservi suurus olema
vähemalt 200 eurot.

Mõisteid kasutatakse kindlustusandja kindlustustoodete tingimustes toodud tähenduses, kui käesolevas hinnakirjas ei ole määratud
teisiti.
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