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INVESTEERIMISRISKIGA ELUKINDLUSTUS 

HINNAKIRI 22-1 
Käesolev hinnakiri on kehtestatud investeerimisriskiga elukindlustuse tingimuste UL22 alusel  

Kehtiv alates 01.07.2022 

 

1. Investeerimisriskiga elukindlustuse tasud 
 

2. Lisainfo 

 

2.1  Regulaarse makseviisiga kindlustuslepingu minimaalne kindlustusmakse on 30 eurot kuus.  

Mitteregulaarse makseviisiga kindlustuslepingu minimaalne esmane kindlustusmakse on 1000 eurot.  

2.2  Minimaalne osaline väljamakse kogunenud kapitalist on 300 eurot.  

2.3  Kogunenud kapitali minimaalne väärtus peale kogunenud kapitali osalist väljamakset on 500 eurot.  

2.4  Kui tagastusväärtus on väiksem kui 5 eurot, siis tagastusväärtust välja ei maksta. 

2.5  Minimaalne elukindlustussumma suurus  0 eurot. 

2.6  Maksimaalne kindlustussumma kriitiliste haiguste korral  100 000 eurot. 

2.7  Maksimaalne kindlustussumma õnnetusjuhtumist  
tingitud surma korral  

100 000 eurot. 

2.8  Maksimaalne kindlustussumma õnnetusjuhtumist  
tingitud invaliidsuse korral  

100 000 eurot. 

2.9  Maksimaalne kindlustussumma õnnetusjuhtumist  

tingitud trauma korral  
30 000 eurot. 

2.10  Kindlustatu vanusepiirangud ja kindlustusperiood  Kindlustatu vanus lepingu sõlmimisel on minimaalselt 18 aastat. 

Kindlustatu vanus lepingu sõlmimisel on maksimaalselt 79 
aastat. 

Kindlustatu vanus lepingu lõppedes on maksimaalselt 80 aastat. 

Kui lepingusse on valitud kriitiliste haiguste kaitse, siis see kaitse 
lõppeb kindlustatu 66. sünnipäeval. 

Lepingu kindlustusperiood peab olema täisaastates. 

 

  

“INVL Life”, UADB Eesti filiaalil on õigus muuta kindlustuslepingu kehtivuse vältel hinnakirja, andes sellest kindlustusvõtjale vastavalt kindlustustingimustes 

sätestatud korrale eelnevalt teada. 

 Tasu liik Tasu suurus 

1.1  Tasu maksest 1% tasutud kindlustusmaksest . 

1.2  Kindlustuslepingu haldustasu  1.1% aastas kogunenud kapitali väärtusest. 

Minimaalne kuine kindlustuslepingu haldustasu on 2 eurot. 
Kindlustuslepingu haldustasu arvutatakse ja arvatakse maha 
kogunenud kapitalist üks kord kuus. 

1.3  Tasu elukindlustuskaitse ja lisakindlustuskaitsete eest   Tasu sõltub elu- ja lisakindlustuskaitsete suurusest, kindlustatu 
vanusest tasude arvutamise päeval ja riskiastmest. Lepingule 
kehtivad tasumäärad esitatakse kliendi nõudmisel. 

Tasu elukindlustuskaitse ja lisakindlustuskaitsete eest 
arvutatakse ja arvatakse maha kogunenud kapitalist üks kord 
kuus. 

1.4  Tasu kogunenud kapitali osalisel väljamaksel ja tasu 
lepingu ülesütlemisel 

Tasuta. 

1.5  Tasu kogunenud kapitali alusvara muutmisel tasuta neljal korral kindlustusaastas ja 15 eurot igal järgneval 
korral. 

1.6  Tasu lepingu muutmisel   8 eurot iga muudatuse eest. 

Tasu arvatakse maha kogunenud kapitalist. 

1.7  Tasu, mida arvestab konkreetse alusvara haldur 
(kindlustusandja või varahaldur) 

Tasu võetakse arvesse alusvara osaku hinna arvutamisel ning on 
toodud alusvara põhiteabedokumendis.. 


