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Nõuded avalduste esitamisele kogumispensionide  

seaduse § 16 lõike 3 punktis 1 sätestatud korras 

 

1. Käesolevad nõuded (edaspidi ka "Avalduste esitamise kord") kehtestatakse Eesti 

väärtpaberite keskregistri seaduse § 30 lõike 1 ja kogumispensionide seaduse § 17 lõike 8 

alusel. Avalduste esitamise korra kehtestamisel juhindutakse ka Finantsinspektsiooni 

soovituslikust juhendist "Nõuded finantsjärelevalve subjekti infotehnoloogia ja infoturbe 

korraldusele". 

 

2.  Avalduste esitamise kord kehtestab nõuded järgmiste avalduste (edaspidi "Avaldus(ed)") 

esitamise suhtes: 

 

 2.1. kogumispensionide seaduse §-s 15 sätestatud valikuavaldus, kui see esitatakse 

registripidajale kogumispensionide seaduse § 16 lõike 3 punktis 1 sätestatud korras; 

 2.2. kogumispensionide seaduse §-s 21 sätestatud valikuavaldus, kui see esitatakse 

registripidajale kogumispensionide seaduse § 16 lõike 3 punktis 1 sätestatud korras; 

 2.3. kogumispensionide seaduse §-s 25 sätestatud pensionifondi osakute vahetamise 

avaldus, kui see esitatakse registripidajale kogumispensionide seaduse § 16 lõike 3 

punktis 1 sätestatud korras. 

 

3. Avalduste esitamise korra kehtestamise eesmärgiks on: 

 

 3.1. tagada Avaldustes sisalduvate andmete konfidentsiaalsus, terviklus ja käideldavus, 

pensionikontodega seotud registriandmete asjakohane kaitse ning registripidaja ja 

pensionikontode pidamiseks kasutatava infosüsteemi suhtes kehtestatud 

turvameetmete rakendamine; 

 3.2. Avaldustes esinevate vigade võimalikult varajane avastamine, kogumispensionide 

seaduse § 17 lõike 3, § 21 lõike 5 ning § 25 lõike 4 kohaselt nõutud elektrooniliste 

veateadete edastamine Avalduste esitajale ning seeläbi Avalduste võimalikult 

operatiivne menetlemine; 

 3.3. võimaldada Avalduse esitajale registripidaja hinnakirjas Avaldustega seoses 

kehtestatud teenustasu(de) tasumine. 

 

4. Registripidajale võib Avaldusi esitada ainult registripidaja veebilehel 

http://www.pensionikeskus.ee/ selleks määratud veebiteenuse "Sisene oma kontole" 

(tuntud ka kui "Minu konto") kaudu. Veebiteenuse kasutamisel juhindutakse käesoleva 

Avalduste esitamise korra lisas 1 toodud juhendist. 

 

5. Registripidaja võtab Avalduse vastu ning teeb Avaldusele vastava(d) kande(d) kui: 

 

 5.1. Avalduse andmete automaatiseeritud kontroll ei avasta Avalduses vigu; ning 

 5.2. Avalduse esitaja on teinud punktis 4 viidatud veebiteenuse funktsionaalsusega 

võimaldatud makse registripidaja hinnakirjas kehtestatud teenustasu(de) 

tasumiseks. 

 

6. Avalduse andmete automatiseeritud kontrolli tulemusel avastatud vea korral koostab 

registripidaja viivitamatult vastavalt kogumispensionide seaduse § 17 lõike 3, § 21 lõike 5 

või § 25 lõike 4 kohaselt nõutud elektroonilise veateate ning kuvab selle Avalduse esitajale 

punktis 4 viidatud veebiteenuse kliendirakenduse kaudu. 

 


