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Koondumisele nr 04-ko/2004 Sampo Oyj/If Skadeförsäkring Holding 
AB (publ) loa andmine 
 
 
Koondumine 
 
25.02.2004.a. esitas Sampo Oyj esindaja Konkurentsiametile koondumise teate, mille 
kohaselt Soomes registreeritud Sampo Oyj (edaspidi “Sampo“) omandab 11.02.2004.a 
sõlmitud aktsiate ostu-müügilepingu kohaselt 51,89% Rootsis registreeritud If 
Skadeförsäkring Holding AB (publ) (edaspidi “If Skadeförsäkring“) aktsiatest. Kuna 
Sampo omab koondumise eelselt 38,05% If Skadeförsäkring aktsiatest, siis nimetatud 
tehingu tulemusel saavutab Sampo valitseva mõju (89,94% aktsiatest) If Skadeförsäkring 
üle konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) § 2 lg 4 tähenduses. If Skadeförsäkring omab 
äritegevust Eestis AS-i If Eesti Kindlustus kaudu. Koondumine toimub KonkS § 19 lg 1 p 
2 sätestatud viisil. 
 
Konkurentsiamet avaldas 27.02.2004.a Sampo ja If Skadeförsäkring koondumise teate 
saamise kohta teate väljaandes "Ametlikud Teadaanded". Asjast huvitatud isikud 
nimetatud koondumise kohta arvamusi ja vastuväiteid ei esitanud. 
 
Koondumise osalised 
 
KonkS § 20 punktide 2 ja 4 järgi on koondumise osaline ettevõtja, kes omandab valitseva 
mõju teise ettevõtja üle, ja ettevõtja, kelle üle valitsev mõju omandatakse. Seega on 
käesoleval juhul koondumise osalisteks Sampo ja  If Skadeförsäkring. 
 
Sampo on Soomes registreeritud äriühing, mis tegeleb kindlustus- ja finantsteenuste 
pakkumisega. Sampo kontserni kuuluvad tütarettevõtjad asuvad Soomes, Poolas, Leedus, 
Lätis ja Eestis. Eestis omab Sampo kontsern äritegevust AS Sampo Pank, AS Sampo 
Elukindlustus, AS Sampo Liising, Sampo Kinnisvarahalduse AS ja Sampo Varahalduse 
AS kaudu. AS Sampo Pank on krediidiasutus, mis tegeleb pangandus- ja 
investeerimisteenuste osutamisega. AS Sampo Elukindlustus tegeleb elukindlustus-
teenuste pakkumisega. AS Sampo Liising tegeleb kinnis- ja vallasvara liisimise- ja 
faktooringteenuste pakkumisega. Sampo Kinnisvara Halduse AS tegeleb Sampole 
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kuuluva kinnisvara haldamisega. Sampo Varahalduse AS on varahaldusettevõtja, kes 
tegeleb investeerimisfondide ning institutsionaalsete ja personaalportfellide haldamisega. 
Sampo Varahalduse AS on fondivalitseja investeerimisfondide seaduse tähenduses.  
 
If Skadeförsäkring on Rootsis registreeritud ettevõtja, kes tegeleb elukindlustusteenuste 
pakkumisega peamiselt Põhjamaade regioonis, sealhulgas Eestis oma 100%-lise 
tütarettevõtja AS If Eesti Kindlustus kaudu. AS If Eesti Kindlustus omab tütarettevõtjat 
AS If Kinnisvarahaldus, kes tegeleb AS-i If Eesti Kindlustus kinnisvara haldamisega.  
 
Õiguslik hinnang 
 
Koondumise kontrolli kohaldamine 
 
KonkS § 21 lg 1 kohaselt kontrollitakse koondumist, kui koondumise osaliste eelnenud 
majandusaasta ülemaailmsed käibed kokku ületavad 500 miljonit krooni ja vähemalt kahe 
koondumise osalise ülemaailmne käive ületab kummalgi 100 miljonit krooni ning 
ettevõtja või tema osa, kelle üle omandatakse valitsev mõju, äritegevus toimub Eestis. 
 
Sampo 2003.a majandusaasta ülemaailmne käive oli 36,75 miljardit krooni. If  
Skadeförsäkring 2003.a majandusaasta ülemaailmne käive oli  66,62  miljardit krooni.  
 
If  Skadeförsäkring 2003.a majandusaasta käive Eestis oli ligikaudu […] miljonit krooni. 
Ettevõtja, kelle üle omandatakse valitsev mõju, äritegevus toimub Eestis. Seega kuulub 
Sampo ja If Skadeförsäkring koondumine KonkS § 21 lg 1 kohaselt kontrollimisele. 
 
Kaubaturud 
 
KonkS § 3 lg 1 kohaselt on kaubaturg hinna, kvaliteedi, tehniliste omaduste, 
realiseerimis- ning kasutustingimuste, tarbimis- ja muude omaduste poolest ostja 
seisukohalt omavahel vahetatavate või asendatavate kaupade käibimise ala kogu Eesti 
territooriumil või selle osal. 
 
Koondumise osaliste Sampo ja If Skadeförsäkring äritegevus Eesti elukindlustuse 
kaubaturul ja kahjukindlustuse kaubaturul ei kattu. Koondumise osalistest tegutseb Eesti 
elukindlustuse kaubaturul Sampo oma tütarettevõtja AS Sampo Elukindlustus kaudu. 
Eesti kahjukindlustuse kaubaturul tegutseb If Skadeförsäkring oma tütarettevõtja AS If 
Eesti Kindlustus kaudu. 
  
Sarnaselt teiste kindlustustegevuse põhiliikidega on elukindlustus ja kahjukindlustus 
litsenseeritud tegevusvaldkonnad. Elukindlustus ja kahjukindlustus jagunevad liikideks. 
Elukindlustus jaguneb 5 liigiks ja kahjukindlustus 19 liigiks.  Kindlustusvõtja seisukohalt 
ei ole elukindlustuse liigid ja kahjukindlustuse liigid omavahel asendatavad, sest nende 
omadused, kasutustingimused ning eesmärgid on erinevad. Eesti elukindlustusandjad ja 
kahjukindlustusandjad tegutsevad enamasti kõigis Eesti piirkondades ning tegevuslubade 
puhul kindlustusriski territoriaalselt piiritletud ei ole.  
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Kuna koondumise osalistest Sampo omab äritegevust Eesti elukindlustuse kaubaturul 
oma tütarettevõtja AS Sampo Elukindlustus kaudu ning If Skadeförsäkring omab 
äritegevust Eesti kahjukindlustuse kaubaturul oma tütarettevõtja AS If Eesti Kindlustus 
kaudu, piiritletakse käesoleva koondumise puhul kaubaturgudena elukindlustustegevuse 
kaubaturg ja kahjukindlustustegevuse kaubaturg Eestis.  
 
Finantsinspektsiooni koduleheküljel (www.fi.ee) ja Eesti Kindlustusseltside Liidu 
koduleheküljel (www.eksl.ee) avaldatud andmete kohaselt Eesti  elukindlustuse kogu 
kaubaturu maht oli 2002.a ligikaudu 446,2 miljonit krooni ja 2003.a (11 kuud) 489,2 
miljonit krooni. Elukindlustuse kaubaturul tegutseb viis elukindlustusseltsi. AS Sampo 
Elukindlustus turuosa 2002.a oli […]% ja 2003.a (11 kuud) […]%. Nimetatud kaubaturul 
AS-i Sampo Elukindlustus suuremad konkurendid ja nende turuosad 2002.a ja 2003.a (11 
kuud) olid AS Hansa Elukindlustus - vastavalt 44% ja 44%, AS Ühispanga Elukindlustus 
- vastavalt 22,2% ja 25%, Seesam Elukindlustuse AS - vastavalt 16,2% ja 13%, ERGO 
Elukindlustuse AS - vastavalt 9,7% ja 10%.  
Eesti kahjukindlustuse kogu kaubaturu maht oli 2002.a ligikaudu 1,72 miljardit krooni ja 
2003.a (11 kuud) 1,89 miljardit krooni. Kahjukindlustuse kaubaturul tegutseb kaheksa 
kindlustusseltsi. AS If Eesti Kindlustus turuosa 2002.a oli […]% ja 2003.a (11 kuud) 
[…]%. Nimetatud kaubaturul AS-i If Eesti Kindlustus suuremad konkurendid ja nende 
turuosad 2002.a ja 2003.a (11 kuud) olid ERGO Kindlustuse AS - vastavalt 24,6% ja 
27%, Seesam Rahvusvaheline Kindlustuse AS - vastavalt 16,3% ja 14%, Salva 
Kindlustuse AS - vastavalt  9% ja 11%.  
 
Hinnang koondumisele 
 
KonkS § 22 lg 2 kohaselt keelab Konkurentsiameti peadirektor või tema asetäitja 
koondumise, kui see võib tekitada või tugevdada turguvalitsevat seisundit, mis oluliselt 
kahjustab konkurentsi kaubaturul. 
 
KonkS § 13 lg 1 järgi on turguvalitsev ettevõtja, kellele kuulub kaubaturul vähemalt 40 
protsenti käibest või kelle positsioon võimaldab tal sellel  kaubaturul tegutseda 
arvestataval määral sõltumatult varustajatest ja ostjatest. 
 
Kuna Eestis puuduvad koondumise poolt mõjutatud kaubaturud, kus tegutseb vähemalt 
kaks koondumise osalist või nendega samasse kontserni kuuluvat ettevõtjat, siis 
koondumine ei tekita kaubaturgude horisontaalseid kattuvusi ega vertikaalseid seoseid 
majandus- ja kommunikatsiooniministri 06.11.2002.a määruse nr 3 § 7 lg 3 mõistes. 
Seega ei mõjuta koondumine elukindlustustegevuse ja kahjukindlustustegevuse 
kaubaturge Eestis. AS Sampo Elukindlustus ja AS If Eesti Kindlustus positsioonid 
nimetatud kaubaturgudel ei võimalda neil tegutseda sõltumatult oma konkurentidest ja 
ostjatest. Koondumise tulemusena ei muutu konkurentsiolukord ega kaubaturu struktuur. 
Seega, koondumine ei tekita ega tugevda elukindlustustegevuse kaubaturul ja 
kahjukindlustustegevuse kaubaturul turguvalitsevat seisundit ning KonkS § 22 lg 2 
nimetatud asjaolusid, mis tingiksid koondumise keelamise, ei esine. 
 
Lähtudes eeltoodust ja juhindudes § 27 lg 1 p 1 

http://www.fi.ee/
http://www.eksl.ee/
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Otsustan: 
 
Anda luba Sampo Oyj/If Skadeförsäkring Holding AB (publ)  koondumisele. 
 
Käesolevale otsusele saab esitada kaebuse Tallinna Halduskohtusse 30 päeva jooksul 
sellest teada saamise päevast, kui isik pidi otsusest teada saama (Halduskohtumenetluse 
seadustik § 9) 
 
 
 
Peeter Tammistu 
 
 
 
 
 
 


