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Meed juhtnöörid on ainult seltsi agentide jaoks mää
ratud ja seepärast ei tohi neid wõõrastele isikutele 

wälja anda ega näidata.

juhtnöörid agentidele.

Agentide tegewusest.

Kui keegi otsusta!) kinnitusseltsi agendiks hakata, 
peal) ta iseenesest mõista kõige pealt seltsi kinnitus- 
tingimised, tariifid j. n. e. hoolsasti läbi uurima. Selle 
järele kujuneb ka saadud teaduste ära kasutamine 
praktikas. Selleks on ainult üks tee olemas: otsida, 
kuni see õige leitud. Et edurikkaks agendiks saada, 
on, nagu igas teiseski ametiarus,* wilumust tarwis.

Agent peab alguses ka halbade tagajärgedega reh
kendama, sest ta ei oska weel käesolewaid abinõusid 
õieti tarwitada. See, kes kergesti julguse kaotab, 
ei kõlba agendiks. Ainult töö ja järelemõtlemine 
wõiwad ühte agenti harida ja temale wiimati taga- 
järga tuua.

Kes tagajärga tahab saavutada, peab töötama, s. t. 
peab tarwitajate ringkonda soetama. Kuid tema tee 
ei ole mitte mõne ümberrändaja kaubitseja oma, 
vaid aruka toimetaja oma, kes teab, et ta head 
kaupa wõib pakkuda, ja täielise usaldusega tarwi
tajate ringkonda wõib wõita, kui tal aga küllalt 
piisiwust ja hoolsust on.

Tööd peab mõistusega ja kawakindlalt tegema. — 
Kujutame ette, et agent suurema arwu kinnitusi on 
muretsenud, aga seal tuleb tal raskusi kinnitajato 
poolt, ehk südametunnistuseta agentide wahelesega- 
mise läbi, halwa maksjate läbi j. n. e. Siin peab 
ainult energiliselt ja kindlalt toimetama.



Nii oa palju asjaolusid, mis agenti sunniwad 
lugemata kordasid kinnituse uuendamise preemia 
maksmist ineeletületama, mis tema tööd suurendab 
ja teda uute kinnituste muretsemistcs takistab.

Ta peab asjaolu oma tarwitajatele selgeks tegema 
ja neile wõimaldama tähtaega kindlaks määrata, 
millal nemad oma maksu kindlasti wõiwad ära maksta.

Peale selle peab agent silmas pidama --juhtu
misel, kui ta oma tariifide ja tabellide peale kui 
mustride peale waatab, — et kes täna weel tagasi
hoidlik on, wõib alla, homme juba ostab.

Seepärast peab hoolas agent püüdma igal ajal 
parajat juhust leida ja seda kasulikult tarwitada. Ta 
peab oma klientidele kinnituse tarwidust püüdma 
selgeks teha, kuid tal ei tarwitse siinjuures wahet- 
pidamata rääkida, waid ta peab ka pealt kuulama. 
Selkombel wõib ta teise nõrku külgi kergesti tundma 
õppida ja nende peale ehitades, rutulist wõitu saada.

Kõige pealt peab agent silmas pidama, et ta 
riisiko walikul mõistuse ja arusaamisega toimetaks. 
Isikutest halbade elukombetega, kes korratutena tun
tud on, halbadest maksjatest j. n. e., peab sihikindlalt 
kõrwale hoidma, sest nad wõiwad niihästi seltsile, 
kui ka agentidele palju meelepaha sünnitada. Ette- 
waatlikud, töökad ja täpipealsed isikud on kõigeparem 
riisiko ja soowitawamad kinnitusobjektid.

Niisugune isik saab ka kõige paremini kinnituse 
tarwidusest aru ja seepärast püüab ta ka kõige 
ennemini kinnitustingimisi täita.

Agent peab:
kinnitustotsijale, kinnitajale ja kahjusaajaie 

kõigi nende wahekorra selgitustel seltsiga nõu 
ja jõuga abiks olema;

seltsi raha sissenõudmist ja wäljamaksmist 
wastawates piirkondades toimetama; .

wõistlewate seltside tegewust tähele panema 
ja seltsi peajuhatusele peensuste üle, mis seltsile 
tähtsad, teadustama.



Kinnituseltepanekmi ja kahjuteadaanded peawad 
wiibimata seltsi peajuhatusele edasi antud saama.

Juhtunud kahjude puhul peab agent, järelkaaluma, 
kas ülesantud nõudmised küllalt põhjendatud on ja 
kontroleerima, kas kõik küsimused tõetruult wastatud.

Kui agent arwab, et asjaolud kahtlased on, peab 
ta sellest wiibimata seltsi peajuhatusele teatama.

Agent peab, kõige hiljemini iga 5-da kuu päewal, 
konto-korrent plankettidel, iga osakonna kohta eraldi, 
läinud kuu jooksul tema poolt sissevvõetud kinnitus- 
maksu (preemia) kohta aru andma (kwiitungil peab 
tingimata kinnitustähtaeg ära tähendatud olema) ja 
lõpuarwe wastawa rahasaadetusega ühtlasi seltsi pea
juhatusele saatma.

Poliisi ja uuendustunnistust ei tohi eune kinnitus- 
maksu (preemia) äramaksmist wälja anda.

Agendile ei ole lubatud ilma seltsi peajuhatuse 
teadmata kinnitusi wastu wõtta piirkondades, mis 
temale ei allu.

Agent ei tohi mingil tingimisel seltsile sissinõutud 
raha oma enese kassaga ehk teiste asutuste wõi 
isikute jaoks hoiule wõetud rahaga ühte panna.

Mis agent seltsi arwale s*isse wõtab, peab ta ühes 
eraldi kassas hoidma ehk mõnda panka sisse maksma 
kui „kätteusa Idatud warandust" mille 
kohta igal juhtumisel eemaldatud oleks arwamine, 
et see agendi enese sissetulek on.

Märkus: Ka peab agent weel tähele- 
panema, et teadaanded, kirjad, lõpuarwed j.n. e., 
mis mitmesugustesse osakondadesse puutuvad, 
eraldi plankettidel peawad saama kokku säe- 
tud, sest et igal jaoskonnal oma arhiiw on; 
kuid neid wõib ühes ümkrikus edasi saata.

Tulekinnitusest.

Tulekinnitus on leping, mille põhjal kinnitusele 
andja, kui ka selts ennast kohustab kindla teatewa



preemia eest, poliisis ülesantud tingimist» järele, 
kinnitaja tõsist kahju tasuma, mis kinnitatud waran- 
dust tule ehk pikse läbi on tabanud. Iga tulekinni- 
tuse juures on järgmine põhimõtte maksew: Kinnitus 
peab ainult kahjutasu saadud kahjude eest 
olema, ei tohi aga mingil tingimisel kinnitajale sisse
tuleku hallikaks olla.

K i n n i t u s s u rn m a on summa, mille eest kin
nitaja oma warandust kinnitab.

Kinnitushinnaks loetakse wäärtust, mis 
kinnitatawail asjel põlemise päewal, poliisis ülesantud 
kinnitustingimiste järele, on. Kui kinnitussumma 
kinnituswäärtusest suurem on, arwatakse kahjutasu 
ainult kinnituswäärtuse põhjal.

Kui kinnitussumma kinnituswäärtusest wähem 
on, siis maksetakse kahjutasu sel määral, milraääral 
kinnitussumma kinnituswäärtusele wastab. Ülejäädaw 
kinnituswäärtuse osa jääl) kinnitaja enese riisikole. 
Agent peab püüdma seltsile wõimalikult suure arwu 
kinnitusi muretseda; siinjuures peab aga tingimata 
tähele panema, et kinnitused ainult tuntud isikutega 
tehtud saawad; ka ei tohi agent kahtlaste isikutega, 
kes tulekahjust teenida tahawad, et seaduswastaslist- 
kasu saada, tegemist teha.

Kogemus näitab, et ainult tähtsuseta arw kinni
tajaid oma warandust kinnituseks ise ülesannawad. 
Seepärast peab agent külaskäikudega, ehk mõnel teisel 
sündsal wiisil püüdma oma seltsile kinnitajaid wõita.

Kuulutused toowad wälie tulu, ainult isiklik töö 
wõib seda teha. Tariifides määratud kinnitusmaksud 
(preemiad) on ainult esimese klassi liigi kinnitustel 
makswad; kinnituste pealt, mis selle nõudele ei 
wasta, määratakse kinnitusmaks igal üksikul juhtu
misel seltsi peajuhatuse poolt kindlaks. Wabriku 
hooned, ja selle sarnased riisikod peawad ikka arhi- 
tektori. ehitusmeistri wõi mõne muu asjatundja isiku 
poolt liikidesse jagatud ja hinnatud saama, kus 
agent ikka juures peab olema.



Enne lõpulikku kinuituslepingu tegemist peab 
agent weel kindlasti teadma:

1. kas kinnitussumma asjade tõelisest wäär- 
tusest mitte nähtawalt ehk meelega suurem 
ei ole näidatud:

2. kas hooned, mida kinnitatakse ehk milles 
kinnitatawad asjad on, heas seisukorras, nii 
siis weel mitte lagunemisel, kas tuleasemed 
ja lõõrid ning korstnad korras on ja hästi 
hoitakse:

3. kas äri, mida peetakse, tema omanikule kahju 
ei too.

Selts ei soowi riisikoid kinnituseks wastu wõtta, 
mida hästi korras ei hoita, nagu tühjad elumajad 
ja töökojad, mis kahjuga töötawad.

Kinnitusele wõtmisest.

Peale seda, kui agent ühe kinnituse wastu on 
wõtnud ja kõik ettepanekus olewad küsimused was- 
tatud, peab selle, kinnitaja enese allkirjaga vvarus- 
tatult, wiibimata seltsi peajüllatusesse saatma, kus 
igal üksikul juhtumisel otsustatakse, kas kinnitust 
wõib wastu wõtta, wõi mitte, sealsamas walmista- 
takse ka kõik poliisid ja uuendustunnistused.

Tulekahj ud.

Kinnitatud warandusel juhtunud kahju puhul 
peab agent, kui wõimalik, tulekahju kohal olema ja 
järelwaatama, et kõik nõutawad abinõnd kustutuse 
ja peastmise juures tarwitusele wõetakse; ka selle 
eest peab agent hoolt kandma, et kinnitatud waran- 
duse asjata wäljauiimist ärahoida. mille läbi see 
kahju wõiks kannatada.

Tulekahjust peab silmapilk, kõige parem tele
graafi teel, seltsi peajuhatusele teatama.



Kahjusumma kindlaksmääramist toimetatakse 
ainuüksi seltsi peajukatuses ja wäljamaksmine sün
nib harilikult kohe peale tehtud otsust.

Peale juhtunud õnnetust kaotab kinnitus, poliisi 
tingimist© järele, oma jõu.

Weokinnitusest.
„c — i — i'“

c — eost — kulud laadimisel, 
i ~ insurance = kinnitus, 
t' freight — .weomaks.

*cif“ tähendab == waba laewal määru- ehk tuleku 
sadamas.

„f — o — b“ = waba laewal lähte sadamas.
„c f* — kulud laadimisel ja weoraha maksab saatja, 

mille wastu kauba wastuwõtja harilikult kinni- 
tuskulud (insurance) kannab. See niinimetatud 
„eost freight44-ostus peaks sisseweol Eestimaale 
kõik niinimetatud „cif“-ostused eemale tõrjuma, 
ja kaupasid peaks alati kõduma kinnitusseltsis 
kinnitatama. Wäljaweol Eestimaalt, selle wastu, 
peaks wäljasaatja ise kinnituse eest muretsema, 
mitte ostja. Wastasel korral wõib wäljasaatja! 
õnnetus juhtuda, et kaubad kinnitamata ärasaa- 
detakse, kui ostja neid' ei ole kinnitanud. Täie
liku kaotuse korral on teadmata, kas ostja wal- 
mis on müüjale kaotust täielikult tasuma,

l. „ W a b a tiksikkahjii8t, wäljaar wa- 
' t u d madalikule j o ok s m i n e“ tähendab, 
et kinnitaja (selts) niisuguste kahjude, eost ei 
wasta. mis näit. hapnikuga täidetud anumate 
plahwatusel wõib sündida, jahukottide kergene- 
misol j. n. e., ühesõnaga, niinimetatud iiksik- 
kalijud, kui see mitte laewaõnnetusest ei olene.

Märkus: Tingimine „waba iiksikkahjust, 
wäljaarwatud madalikule jooksmine44 peab 
alati kaubapoliisil äratähendatud olema



2. „Waba wigastusest huigu merel* — tähendab, 
et selts ei maksa tasu niisuguste laewakoorma 
kahjude eest, mis iaewa, arwatawasti, merekõlb
matusest tekkinud, s. t. kui laew hulgu-merel 
hakkab wett sisse laskma, ilma et kokkupõrka
mist millegi kõwa asja wastu oleks olnud.

2. „Waba koorma wigastusest, mis lae- 
wal jää wigastuse läbi on tekkinud“ 
tähendab, et selts Iaewa koorma wigastuse eest 
tasu ei maksa, mis seeläbi wõib juhtuda, et laew, 
rais jäämurdjaks ei ole ehitatud, ometi omal jõul 
jääst läbi saab ja seeläbi õnnetusest peaseb, ilma 
et laewale ehk koormale kahjusid ehk kulusid 
sünnitaks, rais niisugusil tingimistel kergesti 
wõiwad tekkida.

Kinnituste muretsemisest.

Agent peab tingimata seda silmas pidama, et 
kinnituslepinguid ainult tuntud isikutega wõib teha, 
kahtlaste isikutega aga. kes kinnituse läbi teenida 
tahawad, et seaduywastaliselt kasu saada, ei pea 
agent sugugi tegemist tegema. Tariifides määratud 
kinnitusmaks on esimese klassi liigi kinnitustel mak 
sew; kinnituste pealt, mis neile nõdmistele ei wasta, 
määratakse kinnitusmaks igal üksikul juhtumisel 
kindlaks.

Enne lõpulikku kinnituslepiugu tegemist peab 
agent kindel olema, kas kinnitussumma asjade tõsi
sest wäärtusest nähtawalt suurem ei ole, ehk see 
meelega kõrgemalt ei ole hinnatud.

Laewakinnitusel (kasko) peab igal üksikul juhtu
misel seltsi peajuhatuse nõusolekut muretsema ning 
peale selle saamist wõib kinnituslepingut lõpulikult 
ära teha.

Niisugusel järelpärimisel peab agent järgmised 
täpipealsed teated saatma:



Laewaomaniku täielik nimi; laewa ja selle kap
teni nimi; laewa klass, millal, kus ja missuguse aja 
peale laew klassi jaotuse alla on pandud; laewa 
bruttoregistertonni mahutus; ehitusmaterjaal; ehitus
aasta; kodusadam; millal laewa põhja wiimati lihiti 
ja wiimati parandati; missuguste kohtade wahel 
ühendust alal hoiab; kas kinnitus ainult täieliku 
kahju wõi niisama ka niihästi täieliku kahju kui 
ka mereõnnetuste kohta maksew on; kui see auru- 
laew on, kas see siis ainult reisijate weoks, buksee- 
riks wõi ainult kauba weoks tarwitatakse : need teated 
on tingimata tarwilikucl, sest ainult nende järele wõib 
laewa merekõlbulikkuse üle otsustada. Soowitawad 
on weel teadaanded: millal ja kus, missuguses 
seltsis ja missuguses summas laew waremalt kinni
tatud oli.

Kaskoriisikot (uut kinnitust) ei saa laewa reisu 
ajal teha, waid laew peab ikka niisuguse kinnituse 
algul sadamas olema. Kui laew kinnituslepingu 
lõpul merel on, siis on kinnitus ainult järgmisesse 
sadamasse jõudmisest saadik maksew. Kui kasko- 
kinnitatud laew sell päewal, miil kinnitus lõppeb, 
reisul wiibib ehk ilmsiks tuleb, et ta teel on, piken
datakse riisikot selle päewani, miil ta saadud teate 
järele pärast kinnitusaja lõppu esimest korda sada
masse jõuab. Kui aga kinnitaja pikenduse teada
annet ette ei saada, siis ei loeta riisikot pikenda
taks ; sellest asjaolust peab agent kinnitajale ja üht
lasi ka selsamal ajal seltsi peajohatusele teatama.

Märkus: Niisugustele agentidele, kellel 
seltsi peajubatuselt kirjalik tunnistus iseseiswa 
esimese klassi kaupade kinnituste wastuwõt- 
miseks on, on trükitud kirjawahetuse kaartid, 
mida agent wastuwõetud kinnituse puhul täis 
täidab ja ajawiitmata seltsi peajuhatusele 
saadab.

Kinnituss urn ma on summa, mille eest 
kinnitaja laewa kinnitab.



Hindamise w ä ä r t u s on wäärtus, mis kinni* 
tatawal asjal kinnituslepingu tegemisel poliisis 
kindlaksmääratud kinnitustingimiste järele on.

Kui kinnitussumma wäiksem on. kui hinna- 
wäärtus ehk koguhind, siis maksetakse kahjutasu 
sell mõõdul, missugusel kinnitussumma tähendatud 
wäärtusele wastab [Tlejäädaw hinna osa peab 
kinnitaja enese ehk mõne teise kinnitusseltsi riisi
kole jääraa.

Riisiko walimisel peab agent kõige suurema 
ettewaatusega toimetama, iseäranis on see täie 
raua koormate ja teiste «raskete wa- 
randuste", terawilja kui ka teiste 
kergesti rikkiminewate kaupade kohta
ma k s e w.

Terawilja riisikod wõetakse üleüldiselt ainult 
niisuguste laewadega wastu, mis

3/3.1.1 ja 5/6.1.1 «Prantsuse Veritas’e"
A.l ja A. 1.2 „Inglise Lloid’i“

(1. ja 2. klass)
A.l ja A. 2 «Norra Veritas’e“
A.l «Saksa Lloid’i“ (1. klass)

nimekirjadesse on kantud.
Weomaksud on, wäljaarwatud reisud Inglismaale 

ehk inglise asumaadele, üleüldiselt needsamad, nagu 
wastawad kaupade kinnitusraaksud 10°/o juure- 
arwamisega.

• Mereõnnetused.

Mereõnnetuste puhul juhtub sagedasti, et kinni
taja agendilt omale juhtnöörisid nõuab. Neid ei tohi 
agent üleüldse kunagi ilma seltsi peajuhatuse nõus
olekuta anda. waid peab ainult wastama, kinnitaja 
toimetagu kõikpidi nii, nagu ei oleks tema kinni- 
tanudki.

n



Kui pärast mereõnnetuse aktid sisse antakse, 
peab agent waatama, et need täielikud oleks ja 
peale selle need seltsi peajuhatusele saatma. Seal
juures peab alati kinnitaja arvve tema nõudmise üle 
kaasas olema. Kui mereõnnetus juhtub, peab sellest 
kohe seltsi peajuhatusele teatama ja teated peawad 
olema nii täpipealsed ja täielikud, kui wähegi 
wõimalik.

Peale selle, kui nimetatud teated sisse on saa
detud, peab agent nii pea kui wõimalik, järgmised 
tunnistused sisse saatma:

1. Kapteni mereseletus. milles sündinud kah
jude põhjused selgelt on ära tähendatud:

2. kapteni mereprotest;
3. nimekiri laewa koorma wäärtuse ja weo- 

maksu suuruse kohta;
4. kinnitaja arwe, milles tema kahjutasu nõuded 

arwudes üles on antud:
5. wigastatud kaupade aruandeleht (faktuura);
<>. wigastatud kaupade konosament:
7. agendi ja ühe ustawa isiku ühiselt ettewõetud 

hindamise ja ülewaatuse tunnistus, mis wi
gastatud kollide märkisid ja kahjusuurust 
arwudes sisaldab, kui ka •

8. agendi wõimalikult täielik seletus kahju suhtes 
ja tema ettepanek selle kahju kohta.

Et kinnitajale iseäranis tähtis on, et kahju kor
raldus ruttu sünniks, peab agent kogu oma energia 
kokkuwõtma, et täielikud aktid ilma pikema kirja- 
wahetuseta saaks kokku säetud.

Elukinnitusest.

Mida rohkem inimesesugu kultuura elus areneb, 
teda rohkem suurenewad iga üksiku indiwiduumi 
tarwidused, mis puutub hoolitsemisesse tulewiku ja 
tulewase soo kohta Looduse laps hoolitseb ainult 
tanase eest, elab ainult silmapilgule, ilma tulewiku



eest hoolitsemata. Kultuura inimest see ei rahulda, 
sest juba tema kodaniku kohused nõuawad hoolitse
mist tulewiku eest. Niipea kui inimesel wõimalus 
on rohkem teenida, kui ta igapäewase leiwa jaoks 
tarwitab, peaks ta midagi oma wanaduse päewade 
jaoks koguma, et siis mitte oma kaaskodanikkude 
heldesüdamlusest ära rippuda ehk seltskonnale koor
maks olla. Tänapäiwil on palju kogumise viisisid. 
Ühed panewad oma kogutud kopikad pankadesse 
ehk äri ettewõtetesse, teised jälle omandawad liiku
mata varandusi j. n. e. Kuid niisugune koguraise- 
wiis ei ole küllalt täielik, kõige wähem 
weel küllaliselt kindel.

Üks ehk teine wõib selle juures omale varan
dust koguda, kui ta kaua elab, kuid mis ootab tema 
omakseid, kui surm tuleb ja ta oma kõige suuremat 
ja kallimat kapitaali. tööjõudu, ei kindlusta, ja 
et see kapitaal on, mis palju väärtuslisem, kui näit. 
hoone ehk laew, on küll igaühele selge.

Tänapäewal ei jäta keegi mõtleja inimene oma 
warandust tule hädaohu wastu ehk oma laewa. 
õnnetuse wastu kinnitamata, selle wastu on aga 
paljud, kellel kunagi mõtesse ei ole tulnud, oma 
tööjõudu, elu, kinnitada. Ometi on riisiko tule
kindlusel näit. palju wäiksem, sest kõik, mis tule
õnnetuse wastu kinnitatud on, ei kannata siiski 
tulekahju all, kuna aga kõik inimesed ilma 
erandita warem ehk hiljem surema peawad.

Meie oleme küllalt sagedasti näinud, kuidas 
halastamata wikati mees ühe ehk teise perekonna
pea elulõnga ootamata on läbilõiganud; kahekordselt 
mahajäetuna seisawad siis waranduseta lesk, lapsed 
ja wanad wanemad lahtise haua äärel. Kuid täna
päewal ei tarwitse toitja, kelle teenistusest armsad 
omaksed ülespidamist saawad, rõhuwas teadmises 
elada, et surm tema omastele peale kurbtuse ja 
leina ka weel kitsikust raajanduslises mõttes wal- 
mistab, wõimalikul juhtumisel ka weel häda ja



wiletsust, kuid niisuguse õnnetuse ärahoidmiseks 
on kindel tee olemas, ja see on elu kinnitus.

Elukinnituse läbi wõib perekonna isa oma abi 
kaasa tulewiku ja oma laste kaswatust kindlustada, 
kui tema tööjõud peaks warakult ära jääma. Selle 
läbi, et wõimalust arukal wiisil kasutatakse, mida 
elukinnitus pakub, jaguneb warandus wähehaawal 
õiglasel wiisil nende wahel, kes seltsis töötawad ja 
nende tööwili neile endile ja nende omastele kasuks 
tuleb.

Majanduslisest küljest waadates wõib elukinni- 
•tuse läbi neid kahju eest kindlustada, kes kapitaali 
tööjõu edendamiseks ja harimiseks ohwerdanud on, 
kui see warakult murdub.

, Ftahwusmajanduslisest seisukohast waadates on 
elukimiitusel suur tähtsus. Ta õhutab järjekindlale 
kokkuhoidmisele, õpetab raha sissewõtmise ja wälja- 
andmise juures ettew-aatlik ja korralik olema.

Peale selle kogub kinnitusselts tuhanded wäiksed 
.summad, mis protsentide peale sissemakstud üksi
kute preemiate läbi kokku tulnud, ühiseks kapi- 
taaliks, mille hoiukulud koguni tühised on.

Tulu, mis elukinnitus enesega toob, ulatab 
iilemaltähendatud, erakorraliselt tähtsatest wälja- 
minekutest weel palju kaugemale.

Elukinnitus on nii kapgele arenenud, et ta mitte 
üksi surnud kinnitajale ei wõimalda tema omastele 
tarwilist majanduslist kaitset muretseda, waid ka 

, kinnitajale enesele sissemakstud preemia läbi järele 
jäänud kapitaalina wanaduse päewade toeks 
wõib olla, kui ta gelle wanaduseni elab, mis kinnitus*
'lepingus maha tehti. Neid kahte praktilist külge 
ühendades, moodustab elukinnitus kaitseja raha
kogumise abinõu, mille sarnast ükski teine 
kogumise wiis ei paku.

Kõigil juhtumistel, kus isiklik energia ja ette* 
waatus omas täies ulatuses esinewad, on sagedasti 
perekonna isa ehk ema tööjõud ainukene kapitaal,
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mille sissetulekust kõik tarwidused peawad saama 
kaetud, alus uutele ottewõtetele pandud ja lapsed 
kaswatatud peawad saama, et nemad kui uus põlw 
suuremate majandusliste abinõudega warustatult, 
mitmesugustel tööpõldudel oma tegewust wõiksiwad 

. jatkata.
Kui perekond selle kapitaali kaotaks, siis oleks 

see kahju, mida warematel -aegadel sugulased 
ehk kohalik omawalitsus oleks pidanud kandma; 
siiski ennemad juhtumistel ei antud teistsugust ahi, 
kui seda, et lesele ja lastele, ainult wähestel juhtu
mistel, wäikest pensiooni, teistel juhtumistel aga 
ainult armuleiba kindlustati.

Ettenägija hoolitseja — perekonna isa ehk ema 
— ei wõi oma majapidamisel silmast lasta häda- 

, ohtu, mis tema lapsi alaliselt tema warase 
lahkumise läbi ähwardab, ja on ta juba selle 
äratundmisele jõudnud, siis saab ta ka aru, et ta 
teiste tarwiliste majandusliste wäljaminekute seas 
ka neid kulusid oma peale peab wõtrna, mis tema 
lastele kapitaali kaotuse wastu kindlus
tuseks oleks, mis tema aastakümnete 
pikkust, tööd esitelel). Sagedasti kuulukse 
tõendawat, et kasulikum olla oma kogutuid kopi
kaid panka wiia. See tõendus wõiks ainult nii
sugusel juhtumisel õiglustatud olla, kui kind
lasti teaks, et eluiga küllalt pikk on, 
ja et iga aasta oma korjandusi panka 
korralikult sisse maksta wõiks. Kuid 
keegi ei aima. millal surm wõib tulla.

Pealegi sünnib sissemaks panka harilikult korra
tult. sest et see tingimata tarwilik ei ole, 
ja sellepärast on kapitaali kogumine kusagil pangas 
täiesti ebakindel, kus juures ka kapitaal pikkamisi 
kaswab.

Elukinnitusel on aga kapitaal walmis, kui ka 
ainult üks preemia sisse on makstud ja ärarippu- 
mata sellest, millal surm tuleb, pealegi sunnib ini



mene iseennast elukinniluse läbi kokkuhoidmisele. 
Elukinnituse kasud on nii suured, et igaüks sellest 
kergesti aru peaks saama ja kohe püüdma neid 
ärakasutada.

Kahjuks on meil aga kalduwus, niisuguseid asju 
homse peale edasi lükata, mis juba täna wõiks 
lahendatud saada, ja ei mõtle selle peale, et preemia 
päew päewalt kallimaks läheb, ja et kord päew 
tuleb, kus juba liig hilja on kinnituse peale mõtelda. 
Liginewa wanaduse tõttu jääb terwis nõrgemaks 
ja siis on raske ehk koguni wõimata elu kinnitada.

Peaks küll südame peale panema, et mida noo
rem kinnitaja on, seda odawam on kinnitusmaks. 
Elukinnitus on kaitse ja kokkuhoid
mise abinõu, mis kõigile kättesaadaw 
on, sest et kinnitus majand nslisest 
küljest kõigile tarwis läheb.
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