
LASTEKINDLUSTUSE 
HINNAKIRI (LKH ‘11-1) 

Käesolev dokument on kehtestatud kindlustuslepingute üldtingimuste KÜ ’10 punkti 10 ja lastekindlustuse üldtingimuste alusel.  

Kehtiv alates 01.01.2011 

 

 

1. Kindlustusmakses sisalduvad tasud ja intress 
 Tasu liik Tasu suurus  

1.1  Sõlmimistasu  2,5% kindlustussummast ühekordselt 

1.2  Makselisa kindlustusmaksetelt, mis 

tasutakse tihedamini kui kord aastas 

3% aastamaksest poolaastamakse korral 

4% aastamaksest kvartalimakse korral 

8% aastamaksest kuumakse korral 

1.3  Haldustasud 0,15% kindlustussummast iga lepingu kehtivusaasta kohta ja 

5,5% kindlustusmaksest ühekordse makse korral või aastamaksest iga maksmise aasta 

kohta 

1.4  Tasu kindlustuskaitse eest Sõltuvalt kindlustussumma suurusest, kindlustatu soost, vanusest ja riskiastmest 

1.5  Garanteeritud intress 3,5% aastas 

2. Lisatoimingute tasud 
Järgnevate toimingute tasud ei sisaldu kindlustusmaksetes, nende eest tuleb tasuda täiendavalt. 

2.1  Poliisi duplikaadi ja kindlustus-

lepinguga seotud muude dokumentide 

ärakirjade väljastamine ning 

eripäringutele vastamine 

3 eurot igakordselt  

2.2  Soodustatud isikute muutmine 2 korda aastas tasuta 

3 eurot alates kolmandast korrast kalendriaasta jooksul 

3. Katkestamisega seotud tasu 
Katkestamisega seotud tasu arvestatakse maha kindlustusreservist.  

3.1  Kindlustuslepingu katkestamine Katkestamistasu on 5% kindlustusreservist ehk tagasiostuväärtus on 95% 

kindlustusreservist.  

Katkestamine on lubatud kindlustustingimustega ettenähtud juhtudel. 

4. Piirangud 
4.1  Minimaalne kindlustusmakse 12,78 eurot 

4.2  Minimaalne väljamakstav 

tagasiostuväärtus 

6,39 eurot 

4.3  Minimaalne maksevaba 

kindlustussumma 

1 278,23 eurot 

Võlgnevuse korral vastavalt võlaõigusseadusele 

4.4  Maksepuhkus (lepingu peatumisega) Maksepuhkust on võimalik taotleda kuni kuueks kuuks kindlustusperioodi jooksul 

lepingule, mille eest on maksepuhkuse taotlemise ajaks tasutud vähemalt kuue kuu 

kindlustusmaksed. 

Maksepuhkuse võimaldamise eest tasu ei võeta. Kindlustuskaitset sel perioodil ei ole. 

4.5  Lastekindlustuse väljamaksete 

sageduse muutmine  

Hiljemalt 60 päeva enne kindlustusperioodi lõppu. 

5. Kindlustussumma osadena väljamaksmisel väljamakses sisalduvad tasud 
5.1  Tasu kindlustussumma osadena 

väljamaksmisel 

2% aastasest väljamaksest iga väljamakse aasta kohta 

6. Piirangud kindlustussumma osadena väljamaksmisel  
6.1  Minimaalne väljamakse suurus  63,91 eurot 

6.2  Väljamaksete maksimumperiood 6 aastat 

 

Mandamtum Life Insurance Baltic SE-l on õigus muuta käesolevat dokumenti kindlustuslepingu kehtivusaja jooksul. 

Muudatustest, millest tulenevalt tekib kindlustusvõtjale senisest enam kohustusi või kulusid, informeerib kindlustusandja kindlustusvõtjat vähemalt 

30 päeva enne muudatuste jõustumist. 


