
• sul on elukindlustusleping* või isiklik 
pensionileping Ühendkuningriigis tegevusloa 
saanud kindlustaja juures** või kui kavatsed 
need lõpetada ja

• sa elad Ühendkuningriigis, kuid kavatsed kolida    
Euroopa Liitu või elad juba seal.

Sel juhul tuleb arvestada järgmisega:

SEE JUHEND ON SULLE, KUI

2. KONTROLLI OMA KINDLUSTUSLEPINGUT JA TUTVU VÕIMALIKE LAHENDUSTEGA 

3. OLE ETTEVAATLIK PETTUSTE SUHTES

Ühendkuningriik lahkus Euroopa Liidust ja see 
võib tähendada mõningaid muudatusi  kindlustus- 
või pensionilepingu haldamises.
Kui sinu poole pöördutakse pakkudes nõustamist, 
tutvu põhjalikult üksikasjadega, kui nõustamine 
on kirjalik. Ja eelkõige, ära lase kellelgi end 
survestada kiiresti otsustama.
Kontrolli, et kõigil, kes pakuvad sulle nõustamis- 
või finantsteenuseid, on õigus seda teha ka selles 
Euroopa Liidu liikmesriigis, kuhu kolid või kus juba 
elad.

1. VÕTA ÜHENDUST OMA KINDLUSTUSANDJA VÕI VAHENDAJAGA

Kui nad ei ole veel ise ühendust võtnud, küsi 
lisateavet oma Ühendkuningriigi kindlustusandjalt 
või vahendajalt.
Veendu, et sinu vahendaja saab endiselt pakkuda 
finantsnõustamist, kui oled Euroopa Liidu resident 
(isegi kui seda pakutakse internetis).

Ühendkuningriik astus Euroopa Liidust välja 
31. jaanuaril 2020.

Üleminekuperiood kestis kuni 31. detsembrini 2020.
Et Ühendkuningriik on nüüd nn kolmas riik, ei kuulu 
ta enam Euroopa Liidu majandusstruktuuride hulka. 
See võib mõjutada seda, kuidas sinu kindlustus- 
või pensionilepingut tulevikus teenindatakse.

BREXIT

JUHEND TARBIJATELE: 
MIDA TEHA, KUI SUL ON ELUKINDLUSTUS- VÕI PENSIONILEPING 
ÜHENDKUNINGRIIGIS TEGEVUSLOA SAANUD ETTEVÕTTEGA?

https://www.eiopa.europa.eu#INSURANCE  #CONSUMERS

!

Kontrolli oma kindlustus- või pensionilepingu 
dokumente. Kontrolli, kes on sinu kindlustu-
sandja ja kus on väljastatud tema tegevusluba.
Küsi nõu selle Euroopa Liidu liikmesriigi koha-
like õigusaktide kohta, kuhu kolid või kus juba 
elad, sest need võivad mõjutada sinu kindlustus- 
või pensionilepingut.
Räägi oma maksunõustajaga. Elukohariigi 
muutmine võib mõjutada sinu õigust saada mak-
susoodustusi, mis on seotud sinu investeeringute 
või säästudega.

Pea meeles!
Kui soovid oma kindlustuslepingu lõpetada, 
pead võib-olla maksma lisakulusid ja -tasusid.
Teenusepakkuja vahetamine võib mõjutada 
ka sinu võimet sõlmida uus kindlustusleping 
või sõlmida uus kindlustusleping võrreldava 
hinnaga, kui tervis on vahepeal halvenenud.
See võib mõjutada sinu võimet suurendada 
kindlustuskatet/-säästu või muuta mõnda 
investeeringut oma kindlustuslepingus.

Küsi, kas sinu Ühendkuningriigi kindlustusandja 
on võtnud kasutusele meetmeid, et tagada 
sinu kindlustus- või pensionilepingu 
jätkuv teenindamine? Uuri, kas sinu 
kindlustuslepingu või muude pikaajaliste 
lepingute teenindamisel võib olla raskusi!

Pea meeles!
Kindlustusandja või vahendaja peab alati 
tegutsema sinu parimates huvides ning 
andma selget ja õigeaegset teavet.
Ühendkuningriigis tegevusloa saanud 
kindlustusandjad kuuluvad Ühendkuningriigi 
järelevalveasutuste vastutusalasse. 
Vaidluse korral ei pruugi sul olla võimalik 
seda  pidada oma elukohariigi kohtus või 
ombusmaniga koostöös asja lahendada.

Kuidas tunda ära pettus?

• Pakkumine kõlab liiga hästi, et olla tõsi.
• Ebavajalik surve lõpetada leping või sõlmida 

uus.
• Sul palutakse avaldada isiklikke andmeid, 

näiteks kasutajanimi, salasõna, isiku- või 
finantsandmed.

Ole ettevaatlik ootamatute helistajate suhtes ja 
elektrooniliste sõnumite või veebiteenustega, 
eelkõige, kui sa ei ole neid varem kasutanud.

*Selles dokumendis ei käsitleta muud liiki lühiajalist kindlustust, nt autokindlustust. Kui sul on 
nende kindlustuslepingute kohta küsimusi, võta ühendust oma kindlustusandja/vahendajaga. 
**See kehtib ka Briti ülemereterritooriumide, näiteks Gibraltari kohta


