INVESTEERIMISKINDLUSTUSE
HINNAKIRI ILH ‘13-1 (tariif IL)
Käesolev hinnakiri on kehtestatud Investeerimiskindlustuse Üldtingimuste IL’10 alusel. Kehtiv alates 01.06.2013

1. Investeerimiskindlustuse tasud
1.1
1.2

1.3

1.4

1.5
1.6
1.7

Tasu liik
Sõlmimistasu
Lepingu haldustasu

Tasu suurus
96 eurot, korraga maksimaalselt 20% kindlustusmaksest.
1,35% aastas investeeringute reservist, kui investeeringute reserv on
6 300 eurot või väiksem, või suurema reservi korral selle osalt kuni 6 300 eurot;
1,1% aastas investeeringute reservi osalt, mis jääb vahemikku 6 300 eurot välja
arvatud kuni 60 000 eurot kaasa arvatud;
0,9% aastas investeeringute reservi osalt, mis jääb vahemikku 60 000 eurot välja
arvatud kuni 150 000 eurot kaasa arvatud;
0,6% aastas investeeringute reservi osalt, mis ületab 150 000 eurot.
Haldustasu arvestatakse investeeringute reservist maha kord kuus.
Minimaalne igakuine haldustasu on 2,20 eurot.
Riskimakse
a) Alates 21.12.2012 sõlmitud lepingute korral sõltub riskimakse
elukindlustussumma suurusest, kindlustatu vanusest ja riskiastmest.
b) Enne 21.12.2012 sõlmitud lepingutel sõltub riskimakse elukindlustussumma
suurusest, kindlustatu soost, vanusest ja riskiastmest. Alates 21.12.2012
riskihindamist nõudvate lepingu muudatuste järgselt (näiteks kindlustussumma
suurendamine ja lepingu pikendamine) ei sõltu riskimakse enam kindlustatu
soost.
Riskimakse arvestatakse investeeringute reservist maha kord kuus.
Tasu investeeringute realiseerimisel Kindlustusjuhtumi korral tasuta.
Lepingu katkestamisel esimesel või teisel kindlustusaastal tagastusväärtus puudub, st
tasu on 100% realiseerimise summast.
2% osalise realiseerimise summast, minimaalselt 19 eurot, lepingu osalise
realiseerimise korral esimesel kindlustusaastal;
1% osalise realiseerimise summast, minimaalselt 19 eurot, lepingu osalise
realiseerimise korral teisel kindlustusaastal;
0,5% osalise/täieliku realiseerimise summast, minimaalselt 19 eurot, lepingu
osalise/täieliku realiseerimise korral kolmandal või neljandal kindlustusaastal;
Tasuta lepingu osalise/täieliku realiseerimise korral alates viiendast
kindlustusaastast.
Tasu investeerimisportfelli
Väärtpaberi ostu- või müügitehinguga kaasneb märkimis- ja lunastamistasu vastavalt
struktuuri muutmisel
kehtivale väärtpaberite nimekirjale.
Investeerimisraporti väljastamine
Tasuta kliendiveeb E-life (e-life.mandatumlife.ee) vahendusel.
Kindlustusperioodi pikendamine,
Tasuta
makse suuruse ja makse sageduse
muutmine

1.8

Poliisi duplikaadi väljastamine ja
soodustatud isikute muutmine

2 korda aastas tasuta.
6 eurot alates kolmandast korrast kalendriaasta jooksul.

1.9

Elukindlustussumma muutmine,
kindlustusperioodi lühendamine
ning kindlustuslepinguga seotud
muude dokumentide ärakirjade
väljastamine ning eripäringutele
vastamine.

6 eurot igakordselt.

Tasu 1.1 arvestatakse maha laekunud maksest, tasud 1.2 – 1.9 investeeringute reservist.
Investeerimiskindlustuse lepinguga seotavate väärtpaberite kehtivad märkimis- ja lunastamistasud on toodud kehtivas
väärtpaberite nimekirjas.
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2. Miinimumsummad
Kindlustusmakse
2.1
Fikseerimata maksegraafiku korral on minimaalne esimene kindlustusmakse 1 000 eurot ja minimaalne täiendav makse 50
eurot.
2.2

Fikseeritud maksegraafiku alusel on minimaalne kindlustusmakse, kas 30 eurot kuus, 90 eurot kvartalis, 180 eurot
poolaastas või 360 eurot aastas.

2.3

Fikseeritud maksegraafiku muutmine fikseerimata maksegraafikuks on lubatud, kui lepingu reserv on vähemalt 1 000 eurot.

2.4

Kui kindlustusvõtja pole kolmanda kindlustusaasta lõpuks tasunud kindlustuslepingusse kindlustusmakseid kokku
1 000 eurot on kindlustusandjal õigus leping ühepoolselt ja ennetähtaegselt üles öelda vastavalt investeerimiskindlustuse
üldtingimuste IL’10 punktile 14.1.2.

Osaline väljamakse
2.5
Investeerimisportfelli osalisel realiseerimisel on minimaalne väljamakse 300 eurot.
2.6

Investeeringute reservi minimaalne väärtus pärast investeerimisportfelli osalist realiseerimist on 600 eurot.

Katkestamine
2.7
Minimaalne väljamakstav tagastusväärtus on 12 eurot.
Kindlustushüvitis
2.8
Minimaalne väljamakstav kindlustushüvitis on 3 eurot.

3. Elukindlustussumma valik
3.1

Lepingus saab valida elukindlustussumma, mis koosneb kahest komponendist:
3.1.1

Fikseeritud miinimumsumma, mis võib olla 0 eurot või kui on valitud nullist suurem väärtus, siis
minimaalseks väärtuseks on 500 eurot.
Alates kindlustatu vanusest 66 aastat on fikseeritud miinimumsumma alati 0 eurot.

3.1.2

Fikseeritud protsent investeeringute reservist on alati vähemalt 1%.
Maksimaalselt võib valida 10% investeeringute reservist.

Kindlustatu surma korral makstakse välja suurim neist kahest.
3.2

3.3
4.

Alates kindlustatu vanusest 66 aastat on elukindlustussummaks:
3.2.1

alates 01.06.2013 sõlmitud lepingutel 1% reservist.

3.2.2

enne 01.06.2013 sõlmitud lepingutel 2% reservist või 1% reservist, kui lepingus on tehtud muudatus.

Maksimaalne elukindlustussumma sõltub konkreetsest lepingust ning see märgitakse arve-pakkumuses ja poliisil.
Kindlustatu vanus

4.1

Lepingu sõlmimisel peab kindlustatu vanus olema vähemalt 18 eluaastat, kuid mitte rohkem kui 75 eluaastat.

4.2

Lepingu lõppedes ei tohi kindlustatu vanus olla kõrgem kui 80 eluaastat.

5. Lepingu pikkus
5.1

Kindlustusleping sõlmitakse vähemalt kaheks aastaks, kuid mitte kauemaks kui 50 aastat.

5.2

Lepingu pikkust saab muuta täisaastate kaupa.

Määratakse vajadusel
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