
Rahandusministri 2.05.2011. a määruse nr 27 „Fondipensioni  
avalduste, ühekordse väljamakse avalduse ja kindlustusandja poolt  

registripidajale esitatava avalduse vormid“ lisa 4  
(muudetud sõnastuses) 

ÜHEKORDSE VÄLJAMAKSE AVALDUS nr … 

 1. Osakuomanik 

      
Isikukood  Eesnimi Perekonnanimi 

   
Kontakttelefon E-posti aadress 

 2. Aadress  

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

3. Osakuomaniku eelistused 

Soovin Eesti väärtpaberite keskregistri teatist pensionikonto jäägi kohta   
Teatiste edastamise viis Keel 
Elektrooniliselt  Postiga    Eesti keel   Vene keel  Inglise keel   

4. Tagasivõtmisele kuuluvad osakud 

Soovin kõik minu pensionikontol olevad osakud tagasi võtta.  

5. Pangakonto andmed väljamakse saamiseks 

      
Pangakonto number Pank SWIFT / BIC1 
 

 Täiendavad andmed välisriigi panga kohta2 

 
Osakud võetakse tagasi ja väljamakse tehakse avalduse esitamise kuule järgneval kuul. 
 
Kui osakuomanik omandab kohustusliku pensionifondi osakuid pärast ühekordse väljamakse tegemist, 
kuid ei ole esitanud uut avaldust, võetakse kohustusliku kogumispensioni makse tasumise kohustuse 
lõppemisele järgneva aasta 1. aprilli seisuga osakuomaniku pensionikontol olevad osakud tagasi ja 
tehakse vastavas summas ühekordne väljamakse. Väljamakse teeb registripidaja ühe kuu jooksul. 
Ühekordset väljamakset ei tehta, kui pensionikontol olevate osakute koguväärtus on suurem kui 
kümnekordne rahvapensioni määr.  

 

  

  

  

  
Kuupäev (pp.kk.aaaa) Allkiri  
 



2 

 
 
  
 

6. Seadusliku esindaja andmed3 

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

 7. Volitatud esindaja andmed4 

      

  

  
Füüsilise isiku puhul tema 
isikukood 

Juriidilise isiku puhul tema 
registrikood ja juriidilise isiku 
esindaja isikukood 

Füüsilise isiku puhul tema ees- ja 
perekonnanimi 

Juriidilise isiku puhul tema ärinimi 
ning juriidilise isiku esindaja ees- ja 
perekonnanimi 

Avalduse esitaja isikusamasust  tuvastanud 
isiku allkiri 

 

1 Lahter täidetakse, kui väljamakse tegemine eeldab rahvusvahelise makse tegemist. 

2 Lahter täidetakse, kui väljamakse tegemine eeldab rahvusvahelise makse tegemist ja pangakonto, kuhu 
soovitakse väljamakset, on avatud väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda asutatud pangas. Lahtrisse märgitakse 
panga aadress ja muud pangaülekande tegemiseks vajalikud andmed. 

3 Lahter täidetakse avalduse esitaja seadusliku esindaja poolt, kui tulenevalt õigusaktidest on avalduse esitamine 
lubatud üksnes seadusliku esindaja poolt või tema nõusolekul. 

4 Lahter täidetakse, kui avaldus esitatakse muu esindaja kui seadusliku esindaja kaudu. 

 

 


