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1. ÜLDSÄTTED 

1.1 Käesolevad väike- ja keskmise suurusega ettevõtete maaklerlepingu tingimused („SME 

tingimused“) koos IIZI Kindlustusmaakler AS maaklerlepingu üldtingimustega 

(„üldtingimused“) on IIZI Kindlustusmaakler AS (edaspidi IIZI) vahendustegevuse aluseks. 

Üldtingimused kehtivad osas, milles SME tingimustes ei ole ettenähtud teisiti.  

 

2. MÕISTED  

2.1 IIZI on sõltumatu kindlustusmaaklerina tegutsev ettevõte IIZI Kindlustusmaakler Aktsiaselts 

(reg. kood 10641929), mis on kantud Finantsinspektsiooni kindlustusvahendajate nimekirja 

(www.fi.ee). IIZI asukoht on Telliskivi 60/2 Tallinn, telefon: 6 660 300, e-post: info@iizi.ee, 

veebileht www.iizi.ee. 

2.2 SME klient on IIZI vahendusel varakindlustuse või varakindlustuse ja vastutuskindlustuse 

kindlustuslepingut (edaspidi SME kindlustusleping) sõlmida soovivad väikese ja keskmise 

suurusega ettevõtted või isik.  

2.3 Kindlustusandja on mistahes Eestis tegevusluba omav kindlustusandja või välismaa 

kindlustusandja Eesti filiaal, millel on õigus kindlustustegevuseks Eestis. 

 

3. SME KINDLUSTUSLEPINGU VAHENDUS JA SÕLMIMINE  

3.1 SME kindlustuslepingu vahenduse raames osutab IIZI kliendile SME tüüpi kliendigrupi 

kindlustushuvi ja nõudmiste koondanalüüsi tulemusena koostatud ja IIZI väikeettevõtte 

varakindlustuse kindlustustingimuste ja lisana IIZI vastutuskindlustuse kohast, 

kindlustuslepingu vahendamise teenust.  

3.2 Võttes aluseks IIZI SME klientide kindlustushuvi ning sellest lähtuvad IIZI väikeettevõtte 

varakindlustuse ja lisana IIZI vastutuskindlustuse kindlustustingimused, on IIZI korraldanud 

kindlustuskonkursi piisava hulga kindlustusandjate vahel, eesmärgiga leida SME 

kliendigrupi kindlustushuvile ja nõudmistele enim vastav kindlustuslahendus.  

3.3 Kliendi pöördumine IIZI poole loetakse vahenduse sooviavalduseks (sooviavaldus“). 

Sooviavalduse esitamisega volitab klient IIZI-t küsima kindlustusandjalt tema poolt 

nimetatud kindlustusobjektile kindlustuslepingu pakkumus, vahendama kindlustuslepingu 

sõlmimist ja haldama kindlustuslepingut kuni kindlustusperioodi või sellele järgnevate 

kindlustusperioodide lõpuni. Volituste ulatus tuleneb SME tingimustest ja üldtingimustest. 

 

4. IIZI ÕIGUSED JA KOHUSTUSED  

4.1 IIZI-l on kliendi esindajana õigus pöörduda kliendi nimel kindlustusandjate poole IIZI 

väikeettevõtte varakindlustuse ja lisana IIZI vastutuskindlustuse tingimuste kohase 

kindlustuspakkumuse saamiseks.  

4.2 IIZI-l on õigus esitada kliendi nimel ja esindajana kindlustusandjale erakorralise 

ülesütlemise ja kindlustuslepingu uueks kindlustusperioodiks sõlmimise avaldusi, 

sealhulgas juhul, kui vastav tingimus on kliendi kindlustushuvi esemeks. 
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4.3 IIZI-l on õigus täita kindlustusandjate ja muude kolmandate isikute suhtes muid kliendi 

korraldusi, mis on seotud SME kindlustuslepingu vahendamisega. 

4.4 IIZI kohustub mõistliku perioodilisusega korraldama p 3.2 nimetud SME klientide 

kindlustushuvi ning IIZI väikeettevõtte varakindlustuse ja lisana IIZI vastutuskindlustuse 

kindlustustingimuste kohaseid kindlustuskonkursse kindlustusandjate vahel, eesmärgiga 

leida klientide kindlustushuvile ja nõudmistele vastav kindlustuslahendus. 

 

5. KINDLUSTUSMAKSE TASUMINE 

5.1 Juhul, kui klient kindlustusmakset arvel nimetatud tähtajaks ja korras ei tasu ning 

kindlustusandja kindlustuslepingust taganeb, taganeb IIZI ka kliendiga sõlmitud 

maaklerlepingust. IIZI selgitab, et vastavalt võlaõigusseaduse § 457 lg 1 võib 

kindlustusandja kindlustuslepingust taganeda, kui kindlustusvõtja ei ole 14 

(neljateistkümne) päeva jooksul kindlustuslepingu sõlmimisest kindlustusmakset tasunud. 

Kindlustuslepingust taganemise korral kannab klient ise vastutust kõigi sellest tulenevate 

tagajärgede eest.  

 

6.       POOLTE KINNITUSED 

6.1 Klient kinnitab, et: 

6.1.1 ta annab IIZI-le käsundi vahendada talle IIZI väikeettevõtte varakindlustuse ja IIZI       

vastutuskindlustuse kindlustustingimuste kohane kindlustuspakkumus; 

6.1.2 ta on teadlik, et IIZI on korraldanud IIZI väikeettevõtte varakindlustuse ja lisana IIZI 

vastutuskindlustuse kindlustustingimuste alusel üldise konkursi kindlustusandjate 

vahel; 

6.1.3 lahend, kus IIZI esitab kliendile ainult ühe kindlustusandja pakkumise, kes on 

osutud parimaks käesolevate üldtingimuste p 3.2 kohase kindlustuskonkursi 

tulemusena, on täielikus kooskõlas kliendi käsundiga IIZI-le; 

6.1.4 ta on täielikult teadlik kõigist kindlustusmakse tasumata jätmise, tasumisega 

hilinemise ja kindlustuslepingu lõppemise tagajärgedest ning kannab ise kõik 

seoses sellega tekkivad kahjud;  

6.1.5 ta nõustub isikuandmete töötlemise ja edastamisega üldtingimustes ettenähtud 

korras. 

 

 

 

  

 


