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seonduvate seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 26.01.2011

§ 1. Kogumispensionide seaduse muutmine

Kogumispensionide seaduses (RT I, 18.11.2010, 13) tehakse järgmised muudatused:

1)paragrahvi 14 lõikes 1 asendatakse sõnad „vastava avalduse” sõnadega „pensionifondi valikuavalduse”;

2)paragrahvi 14 lõige 51muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(51) Valikuavalduse esitamine või kohustusliku pensionifondi osaku omamine ei või ollakindlustus-, finants-
või investeerimisteenuste lepingu sõlmimise või muutmise või muukohustusliku pensionifondi välise kasu
saamise eeltingimus, samuti ei või nimetatud lepingutetingimused või muu kohustusliku pensionifondi välise
kasu saamine sõltuda valikuavalduseesitamisest või kohustusliku pensionifondi osaku omamisest.”;

3)paragrahvi 15 lõike 1 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„5) pensionifondi nimetus, millesse isik soovib hakata sissemakseid tegema;”;

4)paragrahvi 15 lõike 1 punktid 8 ja 9 tunnistatakse kehtetuks;

5)paragrahvi 16 täiendatakse lõikega 71järgmises sõnastuses:

„(71) Kontohaldur kohaldab valikuavalduse esitamise eest võetavat tasu ühetaoliselt ja samassuuruses, sõltumata
sellest, millise kohustusliku pensionifondi suhtes on valikuavaldusesitatud.”;

6)paragrahvi 16 lõige 9 tunnistatakse kehtetuks;

7)paragrahvi 19 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Kui on alustatud sissemaksete tegemist registripidaja määratud pensionifondi ja kohustatudisik esitab
valikuavalduse, asendab registripidaja loosi teel valitud pensionifondi valikuavaldusesmärgitud pensionifondiga
viivitamata, kuid mitte hiljem kui kolmandal tööpäeval registripidajapoolt valikuavalduse vastuvõtmisest
arvates.”;

8)paragrahvi 21 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kohustatud isik võib alustada sissemaksete tegemist uude pensionifondi, esitades sellekskontohaldurile või
registripidajale uue valikuavalduse.”;

9)paragrahvi 21 lõiked 2, 3, 31, 8 ja 9 tunnistatakse kehtetuks;

10)paragrahvi 21 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Registripidaja keeldub valikuavalduse vastuvõtmisest, kui temale esitatud või kontohaldurikaudu
edastatud valikuavaldus ei vasta käesolevas seaduses sätestatud nõuetele või sellepensionifondi, millesse
isik soovib hakata sissemakseid tegema, osakute väljalaskmine oninvesteerimisfondide seaduse alusel
keelatud. Registripidaja keeldub kontohalduri kauduedastatud valikuavalduse vastuvõtmisest ka juhul, kui selle
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valikuavalduse esitamise kuupäev onvarasem registripidaja poolt juba vastuvõetud valikuavalduse esitamise
kuupäevast.”;

11)paragrahvi 21 lõigetes 5 ja 6 asendatakse läbivalt sõna „avaldus” sõnaga „valikuavaldus”vastavas käändes;

12)paragrahvi 21 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Registripidaja asendab pensionifondi, kuhu kohustatud isik teeb sissemakseid, uuesvalikuavalduses
märgitud pensionifondiga viivitamata, kuid mitte hiljem kui kolmandaltööpäeval registripidaja poolt
valikuavalduse vastuvõtmisest arvates.”;

13)paragrahvi 23 lõikest 2 jäetakse välja sõnad „või käesoleva seaduse”;

14)paragrahvi 24 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Osakuomanikul on õigus vahetada pensionifondi osakuid kolm korda aastas. Pensionifondiosakuid
vahetatakse 1. jaanuarile ja 1. maile järgneval esimesel tööpäeval ning 1. septembril võisellele järgneval
esimesel tööpäeval, kui 1. september ei ole tööpäev.”;

15)paragrahvi 25 lõiked 21ja 3 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(21) Avalduse suhtes kohaldatakse käesoleva seaduse § 14 lõikes 51ja § 16 lõikes 71sätestatut.

(3) Registripidaja keeldub avalduse vastuvõtmisest, kui temale esitatud või kontohalduri kauduedastatud avaldus
ei vasta käesolevas seaduses sätestatud nõuetele või kui selle pensionifondi,mille osakuid osakuomanik soovib
talle kuuluvate osakute eest omandada, osakute väljalaskmineon käesoleva seaduse § 23 lõikes 2 sätestatud
asjaoludel keelatud. Registripidaja keeldubkontohalduri kaudu edastatud avalduse vastuvõtmisest ka juhul,
kui selle avalduse esitamisekuupäev on varasem registripidaja poolt juba vastuvõetud avalduse esitamise
kuupäevast.”;

16)paragrahvi 25 lõiked 6 ja 7 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Nõuetele vastav avaldus peab olema esitatud ja avalduses märgitud andmed registripidajalelaekunud
hiljemalt:
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