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                                                MAAKLERILEPING 

Ultima Kindlustusmaakler OÜ (edaspidi nimetatud Maakler), registrikood 12626472, 

asukohaga Pärnu mnt 139F , Tallinn; e-post info@ultimakindlustus.ee; tel +372 6819819 

ning kindlustusvõtja (edaspidi nimetatud Klient) on sõlminud käesoleva maaklerilepingu 

alljärgnevas: 

I. ÜLDINE 

1. Maakler tegutseb lähtuvalt kliendi huvidest, vahendades kliendile kindlustuslepinguid 

sõltumatu analüüsi alusel 

2. Maakler on kantud Finantsinspektsiooni kindlustusvahendajate nimekirja, millega saab 

tutvuda Finantsinspektsiooni veebil www.fi.ee. 

3. Maakleritasu arvutamine 

3.1. Maakleritasu sisaldub kindlustusmakses või lisandub kindlustusmaksele. 

3.2. Maakleritasu moodustub kombineerituna kindlustusandja ja Kliendi makstavatest 

vahendustasudest. Poliisi katkestamisel enne tähtaegselt on maakleril õigus kinni pidada 

tagastatavalt summalt vahendustasu osa. 

3.3. Maaklerile kindlustusandjate poolt tasutavad vahendustasud: 

ERGO Insurance SE: Liikluskindlustus 5%; vabatahtlik sõidukikindlustus 15%, eraisiku 

varakindlustus 15%, õnnetusjuhtumikindlustus 15%, reisikindlustus 15%, ettevõtte 

varakindlustus 15%, tehniliste riskide kindlustus 15%, üldvastutuskindlustus 15%, tootja 

vastutuskindlustus 15%, vabatahtlik erialane vastutuskindlustus 15%, kohustuslik erialane 

vastutuskindlustus 15%, tööandja vastutuskindlustus 15%, veosekindlustus 15%, vedaja 

vastutuskindlustus 15%, ekspedeerija vastutuskindlustus 15%, laevakindlustus 15%, 

raudtee veerevkoosseisu kindlustus 15%, garantiikindlustus 7,5%, põllumajandusriskide 

kindlustus 7,5%;  

Seesam Insurance AS: õnnetusjuhtumikindlustus 20%, reisikindlustus 20%, 

koduvarakindlustus 20%, ettevõtte varakindlustus 15%, ärikatkestuskindlustus 15%, ehitus- 

ja paigaldustöödekindlustus 15%, masinakindlustus 15%, veosekindlustus 15%, 

väikelaevakindlustus 10%, vabatahtlik sõidukikindlustus 15%, kohustuslik liikluskindlustus 

10%, tegevuse vastutuskindlustus 12%, tootevastutuskindlustus 12%, tegevjuhtkonna 

vastutuskindlustus 12%, erialase tegevuse vastutuskindlustus 12% ;  

Salva Kindlustuse AS: liikluskindlustus 8%; vabatahtlik sõidukikindlustus 15%, 

reisikindlustus 20%, Ukraina ja Valgevene reisikindlustus 10%, kodukindlustus 20%, 

juriidilise isiku varakindlustus 15%, õnnetusjuhtumikindlustus 20%, tehniliste riskide 

kindlustus 15%, vastutuskindlustus 12%, veosekindlustus 8%, vedajavastutuskindlustus 

8%, garantiikindlustus 8%;  

AAS Gjensidige Baltic Eesti Filiaal: liikluskindlustus 9%, sõidukikindlustus 14%, ettevõtte 

varakindlustus 16%, kodukindlustus 20%, õnnetusjuhtumikindlustus 15%, reisikindlustus 

18%, vastutuskindlustus 16%, tehnilised riskid 16%, vedaja kindlustus 12%, 

veosekindlustus 12%; 



 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ultima Kindlustusmaakler OÜ Tel: +372 6819 819 info@ultimakindlustus.ee 

Pärnu mnt 139F 11317 Tallinn 

Reg.kood 12626472 

Tegevusluba nr. 4.1-1/25 

 AAS „BTA Baltic Insurance Company“ Eesti filiaal: Liikluskindlustus 10%, 

sõidukikindlustus 17%, eraisiku varakindlustus 21%, juriidilise isiku varakindlustus 17%, 

reisikindlustus 25%, Valgevene reisikindlustus 10%, õnnetusjuhtumikindlustus 15%, 

üldvastutuskindlustus 15%, erialase vastutuse kindlustus 15%, laevaomaniku üldvastutus 

10%, laevakindlustus 10%, õhusõiduki kindlustus 10%, õhusõidukivaldaja üldvastutus 10%, 

raudteeveeremi kindlustus 10%, tervisekindlustus 10%, tolligarantii kindlustus 10%, 

finantsriskide kindlustus 10%, krediidikindlustus 10%, veosekindlustus 10%, CAR/EAR, 

tehnilised riskid 15%, masinakindlustus 15%;  

AB „Lietuvos Draudimas“ Eesti Filiaal (edaspidi PZU) :liikluskindlustus 10%, vabatahtlik 

sõidukikindlustus 15%, ettevõtte varakindlustus 15%, äritegevuse katkemise kindlustus 

15%, vastutuskindlustus 15%, elektrooniliste seadmete kindlustus 15%, veosekindlustus 

15%, kodukindlustus 20%, ehitusmasinate kindlustus 15%, reisikindlustus 20%, 

garantiikindlustus 10%, ehitus- ja montaažitööde kindlustus (CAR) 15%;  

Inges Kindlustus AS: liikluskindlustus 7%, autojuhi tervisekindlustus 10%, vedaja 

vastutuskindlustus 5%, veosekindlustus 12%, tervisekindlustus Eestis viibivatele 

välismaalastele 5%, reisikindlustus (Venemaa, Euroopa Liit) 25%, Reisikindlustus 

(Valgevene, Ukraina) 15%; Compensa Vienna Insurance Group, UADB Eesti filiaal, AS: 

liikluskindlustus 10%, vabatahtlik sõidukikindlustus 15%, ettevõtte varakindlustus 15%, 

äritegevuse katkemise kindlustus 15%, vastutuskindlustus 15%. 

4. Maakleril on sõlmitud kohustuslik vastutuskindlustusleping CNA Insurance Company 

(Europe) S.A (Denmark) Aadress: Hammerensgade 6, 1. sal 1267 København K Danmark 

CVR-nr: 4001 5604; Registered Office: CNA Insurance Company (Europe) S.A. 

(Luxembourg) e-post skade@cnahardy.com;  tel +45 33 13 15 33; koduleht: 

www.cnahardy.com 

5. Kliendikaebus Maakleri tegevuse kohta on võimalik esitada Maakleri kontoris või 

veebilehekülje www.ultimakindlustus.ee kaudu kliendikaebuse teatisena, 

Tarbijakaitseametile (ainult füüsilised isikud) www.tarbijakaitseamet.ee, 

kindlustuslepitusorganile http://www.lkf.ee/et/lepitusorgan, Finantsinspektsioonile www.fi.ee 

või Maakleri asukoha järgsele kohtule www.kohus.ee. 

II. MAAKLERILEPING. VOLIKIRI. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE 

6. Maakler kohustub vahendama Kliendile kindlustuslepingu sõlmimist kindlustusandjaga 

või osutama kindlustusandjaga kindlustuslepingu sõlmimise võimalusele.  

7. Klient volitab Maakleri tegutsema enda esindajana kindlustusküsimustes kõigis 

kindlustusliikides ning kõikide kindlustuslepingute puhul, kindlustusseltside, 

kindlustusvahendajate ning muude isikute juures ning tegema muuhulgas järgmiseid 

toiminguid: 

7.1. riskiülevaadete koostamine; 

7.2. kindlustuspakkumiste küsimine; 

7.3. kindlustuslepinguga seotud dokumentide, informatsiooni, andmete ja teadete 

vastuvõtmine, kogumine ja edastamine; 

http://www.cnahardy.com/
http://www.tarbijakaitseamet.ee/
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7.4. kindlustuslepingute muutmine ja lõpetamine Kliendi poolt nimetatud tähtajal ja 

tingimustel; 

7.5. kindlustusmaksete tasumise vahendamine; 

7.6. nõustamine seoses kahjujuhtumitega; 

7.7. muu kindlustusalane nõustamine ja asjaajamine. 

8. Oma kohustuste täitmiseks on Maakleril õigus saada kindlustusseltsidelt, 

kindlustusmaakleritelt ning vajadusel muudel isikutelt kogu informatsiooni Kliendi kõigi 

kindlustuslepingute kohta, sh enne käesoleva maaklerlepingu sõlmimist sõlmitud 

kindlustuslepingute kohta. 

9. Klient nõustub, et kõigi Maakleri vahendusel sõlmitud Kliendi kindlustuslepingutega 

seotud teadete ja informatsiooni edastamine toimub Maakleri kaudu. 

10. Klient nõustub ning kohustab Maaklerit tagama oma kohustuste täitmisel Maaklerile 

teada saadud kliendiandmete turvalisuse ja konfidentsiaalsuse ning võtab kliendiandmete 

kaitseks kasutusele organisatsioonilised, füüsilised ja infotehnoloogilised meetmed. Maakler 

töötleb kliendi isikuandmeid minimaalses võimalikus ulatuses. 

III. LÕPPSÄTTED 

11. Maaklerileping jõustub allkirjastamise hetkest ning on kehtiv kuni maaklerilepingu ning 

kõigi Maakleri vahendusel sõlmitud kindlustuslepingute kehtivuse lõpuni. 


