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Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldumine Riigi Teatajas, jõustumine):

17.03.2006 nr 18 (RTL 2006, 27, 496) 1.06.2006

Määrus kehtestatakse «Kogumispensionide seaduse» § 15 lõike 2, § 16 lõike 9, § 21 lõike 9, § 25 lõike 8 ja § 29
lõike 5 alusel.

§ 1. Vormide kehtestamine

Käesoleva määrusega kehtestatakse järgmised avalduste vormid (edaspidi avalduse vorm):
1) kohustusliku kogumispensioni valikuavalduse vorm (lisa 1);
2) kohustusliku kogumispensioni valikuavalduse muutmise avalduse vorm (lisa 2);
3) avalduse vorm kohustusliku kogumispensioni sissemaksete tegemiseks uude kohustuslikku pensionifondi
(lisa 3);
4) kohustusliku pensionifondi osakute vahetamise avalduse vorm (lisa 4);
5) avalduse vorm päritud kohustusliku pensionifondi osakute tagasivõtmiseks ja kandmiseks pensionikontole
(lisa 5).

§ 2. Pensionifondide loetelu

Käesoleva määruse § 1 punktides 1–3 nimetatud vormide neljandas lahtris ning punktis 4 nimetatud vormi
viiendas lahtris peavad olema tähestikulises järjekorras ja võrdsetel alustel toodud kõikide kohustuslike
pensionifondide ametlikud nimetused, mis on Finantsinspektsiooni veebilehel avaldatud ning mille tingimused
on Finantsinspektsioonis registreeritud.

§ 3. Avalduse vormi elektrooniline kuju

Elektroonilist avalduse vormi peab olema võimalik kirjalikult taasesitada kujul, mis vastab käesolevas määruses
sätestatule, lähtudes elektroonilise vormi eripäradest.

§ 4. Avalduse vormide täitmine

Paberkandjal avalduse vorm täidetakse ja allkirjastatakse kahes eksemplaris, millest üks eksemplar jääb
avalduse vastuvõtnud kontohaldurile ning teine eksemplar avalduse esitajale.

§ 5. Rahandusministri määruse kehtestuks tunnistamine

Rahandusministri 7. märtsi 2002. a määrus nr 41 «Kohustusliku kogumispensioni avalduste vormide
kehtestamine» (RTL 2002, 39, 527) tunnistatakse kehtetuks.

§ 6. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2005. a.

Rahandusminister
määrus
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lisa 1013211

Lisa 1

Rahandusministri 17. märtsi 2006. a määruse nr 18 “Rahandusministri 9. septembri 2004. a määruse nr 136
“Kohustusliku kogumispensioni avalduste vormide kehtestamine” muutmine”  lisa 1 

 

KOHUSTUSLIKU KOGUMISPENSIONI VALIKUAVALDUS nr …

 

1. Avalduse esitaja

   
Isikukood Eesnimi Perekonnanimi
     
Pangakonto
number1

Krediidiasutus1 SWIFT / BIC2 Kontakttelefon1 E-posti
aadress3

       

 

2. Aadress

  
Tänav, maja- ja/või korteri number, maakohas küla Asula või sidejaoskond
   
Linn või maakond Sihtnumber Riik
    

 

3. Isiku eelistused4

Eesti väärtpaberite keskregistri teatis pensionikonto jäägi kohta
 Soovin teatist

Teatiste edastamise viis Keel
 Elektrooniliselt  Postiga  Eesti keel  Vene keel  Inglise

keel
          

 

4. Valitud kohustuslik pensionifond4

    
    
    
    

    
    

Olen teadlik asjaolust, et tegemist on valikuavaldusega kogumispensionide seaduse (RT I  2004, 37, 252) §
15 mõttes ning käesolevat valikuavaldust ei saa tagasi võtta. Olen teadlik kohustusest tasuda kohustusliku
kogumispensioni makset.

Kinnitan, et mul on olnud võimalik tutvuda kõikide registreeritud kohustuslike pensionifondide
tingimuste ja emissiooniprospektidega ning nõustun minu poolt valitud pensionifondi tingimustega.
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Kuupäev (pp.kk.aaaa) Avalduse esitaja allkiri 5

5. Seadusliku esindaja andmed6

Kinnitan, et olen avalduse esitaja seaduslik esindaja.
   
Seadusliku esindaja isikukood Ees- ja perekonnanimi Seadusliku esindaja allkiri

 

6. Esindaja andmed7

   

 

 
Füüsilise isiku puhul - isikukood Ees- ja perekonnanimi
Juriidilise isiku puhul - registrikood Ärinimi

Avalduse esitaja isikusamasust 
tuvastanud isiku allkiri

 

 

1Puudumisel märkida lahtrisse kriips.

2Lahter täidetakse kui pangakonto number on International Bank Account Number (IBAN).

3Kohustuslik, kui soovitakse EVK teatist pensionikonto jäägi kohta elektrooniliselt (vt avalduse kolmas lahter).

4Tehtud valik tähistada ristiga vasakul.

5Kui kogumispensionide seaduse § 14 lõike 3 alusel esitab avalduse piiratud teovõimega pärija seaduslik
esindaja, kirjutab ta lahtrisse oma allkirja ning täidab oma andmete ja allkirjaga avalduse viienda lahtri.

6Lahter täidetakse avalduse esitaja seadusliku esindaja poolt viiendas märkuses nimetatud juhul või kui
tulenevalt seadusest on avalduse esitamine lubatud üksnes seadusliku esindaja nõusolekul.

7Lahter täidetakse, kui avaldus esitatakse esindaja kaudu.

 

Rahandusminister
määrus

lisa 1013218

Lisa 2

Rahandusministri 17. märtsi 2006. a määruse nr 18 “Rahandusministri 9. septembri 2004. a määruse nr 136
“Kohustusliku kogumispensioni avalduste vormide kehtestamine” muutmine”  lisa 2 

 

KOHUSTUSLIKU KOGUMISPENSIONI VALIKUAVALDUSE MUUTMISE

AVALDUS nr …

 

1. Pensionikonto omanik
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Isikukood Eesnimi Perekonnanimi
     
Pangakonto
number1

Krediidiasutus1 SWIFT / BIC2 Kontakttelefon1 E-posti
aadress3

       

 

2. Aadress

  
Tänav, maja- ja/või korteri number, maakohas küla Asula või sidejaoskond
   
Linn või maakond Sihtnumber Riik
    

 

3. Isiku eelistused4

Eesti väärtpaberite keskregistri teatis pensionikonto jäägi kohta
 Soovin teatist

Teatiste edastamise viis Keel
 Elektrooniliselt  Postiga  Eesti keel  Vene keel  Inglise

keel
          

 

4. Valitud uus kohustuslik pensionifond4

    
    
    
    
    
    

Kinnitan, et mul on olnud võimalik tutvuda kõikide registreeritud kohustuslike pensionifondide 
tingimuste ja emissiooniprospektidega ning nõustun minu poolt valitud pensionifondi tingimustega.

 

 

 

 
Kuupäev (pp.kk.aaaa) Avalduse esitaja allkiri 5

 

 

 

5. Seadusliku esindaja andmed6

Kinnitan, et olen pensionikonto omaniku seaduslik esindaja.
   
Seadusliku esindaja isikukood Ees- ja perekonnanimi Allkiri

 

6. Esindaja andmed7

Leht 4 / 11 Kohustusliku kogumispensioni avalduste vormide kehtestamine



   
Füüsilise isiku puhul - isikukood Ees- ja perekonnanimi
Juriidilise isiku puhul - registrikood Ärinimi

Avalduse esitaja isikusamasust 
tuvastanud isiku allkiri

 

 

1Puudumisel märkida lahtrisse kriips.

2Lahter täidetakse kui pangakonto number on International Bank Account Number (IBAN).

3Kohustuslik, kui soovitakse EVK teatist pensionikonto jäägi kohta elektrooniliselt (vt avalduse kolmas lahter).

4Tehtud valik tähistada ristiga vasakul.

5Kui kogumispensionide seaduse § 14 lõike 3 alusel esitab avalduse piiratud teovõimega pärija seaduslik
esindaja, kirjutab ta lahtrisse oma allkirja ning täidab oma andmete ja allkirjaga avalduse viienda lahtri.

6Lahter täidetakse pensionikonto omaniku seadusliku esindaja poolt viiendas märkuses nimetatud juhul või kui
tulenevalt seadusest on avalduse esitamine lubatud üksnes seadusliku esindaja nõusolekul.

7Lahter täidetakse, kui avaldus esitatakse esindaja kaudu.

 

Rahandusminister
määrus

lisa 1013223

Lisa 3

Rahandusministri 17. märtsi 2006. a määruse nr 18 “Rahandusministri 9. septembri 2004. a määruse nr 136
“Kohustusliku kogumispensioni avalduste vormide kehtestamine” muutmine”  lisa 3 

 

 

AVALDUS KOHUSTUSLIKU KOGUMISPENSIONI SISSEMAKSETE TEGEMISEKS UUDE
KOHUSTUSLIKKU PENSIONIFONDI nr …

 

1. Pensionikonto omanik

   
Isikukood Eesnimi Perekonnanimi
     
Pangakonto
number1

Krediidiasutus1 SWIFT / BIC2 Kontakttelefon1 E-posti
aadress3

       

 

2. Aadress

  
Tänav, maja- ja/või korteri number, maakohas küla Asula või sidejaoskond
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Linn või maakond Sihtnumber Riik
    

 

3. Isiku eelistused4

Eesti väärtpaberite keskregistri teatis pensionikonto jäägi kohta
 Soovin teatist

Teatiste edastamise viis Keel
 Elektrooniliselt  Postiga  Eesti keel  Vene keel  Inglise

keel
          

 

4. Kohustuslik pensionifond, kuhu avalduse esitaja soovib hakata tegema kohustusliku kogumispensioni
sissemakseid4

    
    
    
    
    

    

Kinnitan, et mul on olnud võimalik tutvuda kõikide registreeritud kohustuslike pensionifondide 
tingimuste ja emissiooniprospektidega ning nõustun minu poolt valitud pensionifondi tingimustega.

 

 

 

 
Kuupäev (pp.kk.aaaa) Avalduse esitaja allkiri

5. Seadusliku esindaja andmed5

Kinnitan, et olen pensionikonto omaniku seaduslik esindaja.
   
Seadusliku esindaja isikukood Ees- ja perekonnanimi Seadusliku esindaja allkiri

 

6. Esindaja andmed6

   
Füüsilise isiku puhul - isikukood Ees- ja perekonnanimi
Juriidilise isiku puhul - registrikood Ärinimi

Avalduse esitaja isikusamasust 
tuvastanud isiku allkiri

 

 

1Puudumisel märkida lahtrisse kriips.

2Lahter täidetakse kui pangakonto number on International Bank Account Number (IBAN).

3Kohustuslik, kui soovitakse EVK teatist pensionikonto jäägi kohta elektrooniliselt (vt avalduse kolmas lahter).

4Tehtud valik tähistada ristiga vasakul.

5Lahter täidetakse pensionikonto omaniku seadusliku esindaja poolt, kui tulenevalt seadusest on avalduse
esitamine lubatud üksnes seadusliku esindaja nõusolekul.
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6Lahter täidetakse, kui avaldus esitatakse esindaja kaudu.

 

 

Rahandusminister
määrus

lisa 1013224

Lisa 4

Rahandusministri 17. märtsi 2006. a määruse nr 18 “Rahandusministri 9. septembri 2004. a määruse nr 136
“Kohustusliku kogumispensioni avalduste vormide kehtestamine” muutmine”  lisa 4 

 

KOHUSTUSLIKU PENSIONIFONDI OSAKUTE VAHETAMISE AVALDUS nr …

 

1. Pensionikonto omanik

   
Isikukood Eesnimi Perekonnanimi
     
Pangakonto
number1

Krediidiasutus1 SWIFT / BIC2 Kontakttelefon1 E-posti
aadress3

       

 

2. Aadress

  
Tänav, maja- ja/või korteri number, maakohas küla Asula või sidejaoskond
   
Linn või maakond Sihtnumber Riik
    

 

3. Isiku eelistused4

Eesti väärtpaberite keskregistri teatis pensionikonto jäägi kohta
 Soovin teatist

Teatiste edastamise viis Keel
 Elektrooniliselt  Postiga  Eesti keel  Vene keel  Inglise

keel
          

 

4. Kohustuslik pensionifond, mille osakuid avalduse esitaja soovib vahetada5

 

 

5. Kohustuslik pensionifond, mille osakuid avalduse esitaja soovib vahetamisel omandada4
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Kinnitan, et mul on olnud võimalik tutvuda kõikide registreeritud kohustuslike pensionifondide 
tingimuste ja emissiooniprospektidega ning nõustun minu poolt valitud pensionifondi tingimustega.

Olen teadlik asjaolust, et käesoleva avalduse esitamisega jääb pensionifond, millesse minu
kohustusliku kogumispensioni maksed laekuvad või peaksid laekuma, endiseks.

 

 

 

 
Kuupäev (pp.kk.aaaa) Avalduse esitaja allkiri

 

6. Seadusliku esindaja andmed6

Kinnitan, et olen pensionikonto omaniku seaduslik esindaja.
   
Seadusliku esindaja isikukood Ees- ja perekonnanimi Seadusliku esindaja allkiri

 

7. Esindaja andmed7

   
Füüsilise isiku puhul - isikukood Ees- ja perekonnanimi
Juriidilise isiku puhul - registrikood Ärinimi

Avalduse esitaja isikusamasust 
tuvastanud isiku allkiri

 

 

1Puudumisel märkida lahtrisse kriips.

2Lahter täidetakse kui pangakonto number on International Bank Account Number (IBAN).

3Kohustuslik, kui soovitakse EVK teatist pensionikonto jäägi kohta elektrooniliselt (vt avalduse kolmas lahter).

4Tehtud valik tähistada ristiga vasakul.

5Kirjutada kohustusliku pensionifondi täisnimetus.

6Lahter täidetakse pensionikonto omaniku seadusliku esindaja poolt, kui tulenevalt seadusest on avalduse
esitamine lubatud üksnes seadusliku esindaja nõusolekul.

7Lahter täidetakse, kui avaldus esitatakse esindaja kaudu.
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Rahandusminister
määrus

lisa 1013226

Lisa 5

Rahandusministri 17. märtsi 2006. a määruse nr 18 “Rahandusministri 9. septembri 2004. a määruse nr 136
“Kohustusliku kogumispensioni avalduste vormide kehtestamine” muutmine”  lisa 5 

KOHUSTUSLIKU PENSIONIFONDI PÄRITUD OSAKUTE
TAGASIVÕTMISE JA PENSIONIKONTOLE KANDMISE AVALDUS nr …

1. Pärija andmed

 
Eesti isikukood (selle olemasolul)
  

  

Välismaa isikukood
(vajadusel)

Riigi kood2 Eesnimi Perekonnanimi

     
Pangakonto number1 Krediidiasutus1  SWIFT / BIC3 Kontakttelefon4 E-posti aadress5

2. Pärija aadress

  
Tänav, maja- ja/või korteri number, maakohas küla Asula või sidejaoskond
   
Linn või maakond Sihtnumber Riik
    

3. Pärija eelistused 6

Eesti väärtpaberite keskregistri teatis pensionikonto jäägi kohta
 Soovin teatist

Teatiste edastamise viis Keel
 Elektrooniliselt  Postiga  Eesti keel  Vene keel  Inglise

keel
          

4. Pärandaja andmed
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Isikukood Eesnimi Perekonnanimi Surma kuupäev

5. Pärimistunnistuse andmed7

    
Pärimistunnistuse number Pärimistunnistuse

väljaandmise kuupäev
Pärijate arv kokku Notari ees- ja

perekonnanimi

6. Kohustuslik(-ud) pensionifond(-id), mille osakud soovib pärija kanda oma pensionikontole ja/või mille
osakute tagasivõtmist pärija taotleb, ning nende osakute arv8

Pensionifondi nimi Ülekantavate osakute arv Tagasi võetavate osakute arv
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

7. Pensionikonto rahaline jääk

Jäägi suurus  

Olen teadlik asjaolust, et käesolevat avaldust ei saa muuta ega tagasi võtta.

Kinnitan, et olen nõus pensionifondi(-de), mille osakud soovin kanda oma pensionikontole, tingimustega.

 

 

 

 
Kuupäev (pp.kk.aaaa) Avalduse esitaja allkiri9

 

8. Seadusliku esindaja andmed10

Kinnitan, et olen pärija seaduslik esindaja.
   
Seadusliku esindaja isikukood Ees- ja perekonnanimi Seadusliku esindaja allkiri

 

9. Esindaja andmed11

   
Füüsilise isiku puhul - isikukood Ees- ja perekonnanimi
Juriidilise isiku puhul - registrikood Ärinimi

Avalduse esitaja isikusamasust 
tuvastanud isiku allkiri

 

1  Välja täitmine kohustuslik osakute tagasivõtmise taotlemise korral.

2  Välja täitmine kohustuslik välisriigi kodakondsusega isikutel.

3  Lahter täidetakse kui pangakonto number on International Bank Account Number (IBAN).

4   Puudumisel märkida lahtrisse kriips.
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5   Kohustuslik, kui soovitakse EVK teatist pensionikonto jäägi kohta elektrooniliselt (vt avalduse vormi kolmas
lahter).

6   Märkida ristiga tehtud valikust vasakul.

7   Kui pärimisele ei kohaldu Eesti õigus, märgitakse lahtrisse muu pärimist tõendava dokumendi ja selle
väljastanud isiku või asutuse andmed.

8   Kui pärija soovib osakud üksnes üle kanda või tagasi võtta, täidetakse ainult vastav osakute arvu lahter. Kui
pärija soovib kanda osa päritud osakutest oma pensionikontole ning osa osakutest tagasi võtta, täidetakse nii
ülekantavate osakute kui ka tagastatavate osakute lahter.

9   Kui kogumispensionide seaduse § 28 lõike 3 alusel esitab avalduse piiratud teovõimega pärija seaduslik
esindaja, kirjutab ta lahtrisse oma allkirja ning täidab oma andmete ja allkirjaga avalduse kaheksanda lahtri.

10  Lahter täidetakse pärija seadusliku esindaja poolt üheksandas märkuses nimetatud juhul või kui tulenevalt
seadusest on avalduse esitamine lubatud üksnes seadusliku esindaja nõusolekul.

11  Lahter täidetakse, kui avaldus esitatakse esindaja kaudu.
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