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IDD eesmärk
• Ühtlustada erinevate kindlustuse turustajate teenuse osutamise tingimusi

• Edendada klientide kaitstust kindlustusteenuste jaeturul

• Tugevdada klientide kaitstust, eriti kindlustuspõhiste investeerimistoodete 
(IBIPs) puhul

• Luua rohkem võimalusi piiriüleseks tegevuseks
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IDD võtmeteemad
• Laiem regulatsiooniala võrreldes IMD-ga – kindlustusandjad, 

kindlustusmaaklerid, kindlustusagendid

• Toob juurde uusi kohustusi – eriti kindlustusteenuse väljatöötajale

• Klientide teavitus – kahjukindlustuse teabedokument (IPID)

• Täiendavad nõuded kindlustuspõhiste investeerimistoodete (IBIPs) 
turustamisel – huvide konflikti, tasustamise põhimõtete ning sobivuse ja 
asjakohasuse hindamise osas
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IDD, Euroopa Komisjoni määrused
• KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2017/1469, 11. august 2017, milles 

sätestatakse kindlustustoote teabedokumendi standardvorm (+parandus)

• KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2017/2358, 21. september 2017, millega 
täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2016/97 seoses 
toodete järelevalve ja juhtimise nõuetega, mida kohaldatakse kindlustusandjate ja 
kindlustustoodete turustajate suhtes 

• KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2017/2359, 21. september 2017, millega 
täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2016/97 seoses 
kindlustuspõhiste investeerimistoodete turustamise suhtes kohaldatavate 
teabenõuetega ja äritegevuse eeskirjadega 
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EIOPA Q&A 
https://eiopa.europa.eu/regulation-supervision/q-a-on-regulation
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Kindlustuse turustajad

Kindlustuse turustaja

Kindlustusandja Kindlustusmaakler Kindlustusagent

Kindlustusagent

põhitegevusena

Kindlustusagent

kõrvaltegevusena

KindlTS § 175 erandi 
alusel tegutsev 
kindlustusagent
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KindlTS § 175, uus agentide nimekiri
§ 175. Kindlustuse turustamise sätete kohaldamise erisus

(1) Kindlustusagendi tegevusele kohaldatakse lisaks käesoleva paragrahvi sätetele üksnes käesoleva seaduse § 5, § 174 lõikeid 2 
ja 21, § 176, § 177 lõikeid 1 ja 2, § 179 lõiget 4, § 180 lõiget 3, § 181 lõikeid 1 ja 6, § 1821 lõikeid 3 ja 4, § 195 lõiget 1, § 198 lõike 
2 punkte 1–4, 8 ja 11–14 ning lõiget 21 ja §-e 217–220, 223–238, 254, 258 ning 261–264, kui on täidetud kõik järgmised 
tingimused:

1) kindlustuse turustamine ei ole kindlustusagendi peamine tegevusala;

2) tegemist ei ole krediidiasutuse ega investeerimisühinguga;

3) kindlustusleping sõlmitakse kindlustusagendi pakutava kauba või tema osutatava teenusega kaasnevate riskide kindlustamiseks
ning see katab selle kauba rikke, kahjustumise või kadumise riski või reisiteenuse korral pagasi kahjustumise või kadumise riski või 
reisiteenusega seotud muid riske;

4) [kehtetu - RT I, 17.11.2017, 3 - jõust. 01.10.2018] 

5) kindlustusleping ei hõlma elu- ega vastutuskindlustuse kindlustusriske, välja arvatud, kui need täiendavad pakutava toote või 
teenusega seotud riske hõlmavat peamist kindlustuskaitset;

6) kindlustuslepingu kindlustusmakse ei ületa proportsionaalses arvestuses 600 eurot aastas või erandina käesoleva lõike punktis 
3 nimetatud teenuse puhul kuni kolmekuulise kindlustuslepingu korral 200 eurot isiku kohta.

7



Finantsinspektsiooni uus veeb
• Finantsinspektsioon on uuendamas oma veebilehte ja sellega seoses muutub ka 

veebilehel kindlustustegevuse seaduse § 195 lõike 1 alusel kindlustusagentide 
kohta kandeid tegeva isiku autentimise tehniline lahendus. 

• Senine lahendus võimaldas kindlustusandja esindajal siseneda Finantsinspektsiooni 
veebilehele kasutajatunnuse ja salasõnaga. Uus autentimise viis on isikukoodi 
põhine ning sisenemine Finantsinspektsiooni veebilehele toimub ID-kaardi abil. 

• Juurdepääsuõigused on individuaalsed ja ei ole edasiantavad (ID-kaardi põhised).

• Alates 23.11.2018 kuni uue veebilehe avaldamiseni on praegusel veebilehel suletud 
võimalus vahendajate nimekirjas teha uusi kandeid või muudatusi. 

8



Turustamise mõiste, KindlTS § 5 lg 1
• Kindlustuse turustamine on kindlustuslepingutega seotud nõustamine ja 

kindlustuslepingute soovitamine, ettevalmistamine, sõlmimine ning nende 
haldamisel ja täitmisel abistamine. 

• Kindlustuse turustamine hõlmab ka teabe andmist ühe või mitme 
kindlustuslepingu kohta vastavalt kriteeriumitele, mille klient valib 
veebilehe, rakenduse või muu sellise keskkonna kaudu, kindlustusteenuste 
pingerea koostamist, hindade ja teenuste võrdlemist ning teabe andmist 
hinnasoodustuste kohta, kui klient saab sellise protsessi tulemusel otse või 
kaudselt sõlmida kindlustuslepingu veebilehe, rakenduse või muu sellise 
keskkonna kaudu.
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Kindlustuse turustamiseks ei peeta:
1. Juhuslikult teabe andmist seoses muu kutsetegevusega, mis ei ole kindlustuse turustaja 
tegevus, kui teabe andja ei astu samme, et aidata sõlmida või täita kindlustus- või 
edasikindlustuslepingut, ja lepingu sõlmimine või täitmine ei ole tema tegevuse eesmärk.

2. Kindlustusandja nimel nõuete haldamist ning kahju hindamist ja nõuetele eksperdihinnangu 
andmist seoses majandus- või kutsetegevusega, mis ei ole kindlustuse turustaja tegevus.

3. Üksnes andmete ja teabe andmist kindlustuse turustajale kliendi kohta, kui andmete ja 
teabe andja ei abista muul viisil osapooli kindlustuslepingu sõlmimisel.

4. Üksnes teabe andmist klientidele kindlustus- või edasikindlustusteenuste või kindlustuse 
turustajate kohta, kui teabe andja ei abista muul viisil osapooli kindlustuslepingu sõlmimisel. 
(KindlTS § 5 lg 4)
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Sise-eeskirja täiendus, seltsid
Sise-eeskirjadega määratakse muu hulgas:

21) õiguslikud, tehnilised ja organisatsioonilised meetmed, et tuvastada, maandada ja vältida 
investeerimisriskiga elukindlustuslepingu pakkumisel kindlustusandja, sealhulgas selle 
juhatuse liikme ja töötaja või kontrollsuhet omava isiku huvide konflikti kindlustusandja kliendi 
huvidega ning klientide omavahelist huvide konflikti;

10) kindlustuse turustamise eest vastutava juhi, otseselt kindlustuse turustamisega tegeleva 
kindlustusandja töötaja, füüsilisest isikust kindlustusagendi ja kindlustusagentuuri juhatuse 
liikme ning otseselt kindlustuse turustamisega tegeleva füüsilise isiku teadmiste ja oskuste 
hindamise ning nimetatud isikutele kindlustusalase koolituse tagamise kord;

11) kindlustusteenuse väljatöötamise ja teenuses oluliste muudatuste tegemise kord KindlTS 
§-s 1032 sätestatud nõuete rakendamiseks.    (KindlTS § 105)
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Sise-eeskirja täiendus, maaklerid
Sise-eeskirjadega määratakse muu hulgas:

51) kindlustusmaakleri suurust ja struktuuri ning äritegevuse iseloomu, ulatust ja 
keerukust arvesse võttes õiguslikud, tehnilised ja organisatsioonilised meetmed, et 
tuvastada, maandada ja vältida kindlustuse turustamisel kindlustusmaakleri, 
sealhulgas selle juhatuse liikme ja töötaja või kontrollsuhet omava isiku huvide 
konflikti kindlustusmaakleri kliendi huvidega ja klientide omavahelist huvide konflikti;

16) kindlustuse turustamisega vahetult seotud isiku ja kindlustusmaakleri juhatuse 
liikme teadmiste ja oskuste hindamise ning turustamisega vahetult seotud isikule 
aastas vähemalt 15 tunni ulatuses kindlustusalase koolituse tagamise kord;

17) kindlustusteenuse väljatöötamise ja teenuses oluliste muudatuste tegemise kord 
käesoleva seaduse § 1851 rakendamiseks.  (KindlTS § 186)
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Sise-eeskirja täiendus, agendid
(3)Kindlustusagentuur, kelle põhitegevus on kindlustuse turustamine, on kohustatud 
kehtestama sise-eeskirjad, mis tagavad kindlustusagendi ning selle juhtide ja töötajate 
tegevuse sobivuse KindlTS § 198 lõigetes 2 ja 21 nimetatud kohustuste täitmiseks.

(31) KindlTS § 198 lõikes 3 nimetatud sise-eeskirjadega määratakse muu hulgas 
kindlustusagentuuri suurust ja struktuuri ning äritegevuse iseloomu, ulatust ja 
keerukust arvesse võttes õiguslikud, tehnilised ja organisatsioonilised meetmed, et 
tuvastada, maandada ja vältida kindlustuslepingu vahendamisel kindlustusagentuuri, 
sealhulgas selle juhatuse liikme ja töötaja või kontrollsuhet omava isiku huvide 
konflikti kindlustusagentuuri kliendi huvidega ning klientide omavahelist huvide 
konflikti.    (KindlTS § 198 lg 3 ja 31)
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Kahjukindlustuse teabedokument (IPID)
• Kahjukindlustuse teabedokument - Insurance Product Information 

Document (IPID) 

• Tuleneb: VÕS § 428 lg 24, KindlTS § 1032, § 1851, IDD art. 20 lg 5 ja 
Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/1469  

• Jõustus 01.10.2018
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Laekunud küsimused
1) Kas laitmatu ärialase maine kontrolli läbiviimise kohustus on kindlustusandjal, st 

kas kindlustusandja kogub iseseivalt andmeid või dokumente, mis tõendavad isiku 
laitmatut ärialast mainet, või on isik kohustatud ise kindlustusandjale vastavad 
dokumendid esitama?
• KindlTS § 106 lg 21

• Agendi puhul KindlTS § 195 lg 2, § 197 lg 4
• KindlTS § 107
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Laekunud küsimused
2) KindlTS § 106 lg 2 p-de 5 ja 6 kohaselt ei ole laitmatu ärialane maine isikul, kelle 
tegevus on näidanud, et ta ei ole suuteline korraldama kindlustusandja tegevust 
selliselt, et kindlustusvõtjate, kindlustatute ja soodustatud isikute huvid oleksid 
piisavalt kaitstud ja kes on esitanud finantsjärelevalve asutusele valeinformatsiooni või 
jätnud olulise informatsiooni esitamata. Kuidas kindlustusandja peab tagama, et 
müügitöötaja/agendi suhtes ei rakenduks KindlTS § 106 lg 2 p-d 5 ja 6, mis välistaksid 
isiku laitmatu ärialase maine (kuidas nendes punktides mainitut kontrollida)?

• KindlTS § 106 lg 21 (töötaja regulatsioon)
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Laekunud küsimused
3) Kas kindlustusandja on kohustatud tagama kindlustusalaste teadmiste omandamise 
ka kindlustusagentuuri, kelle puhul on kindlustuse turustamine kõrvaltegevus ja kes ei 
vasta KindlTS § 175 lg 1 tunnustele, töötajate puhul või ainult juhatuse liikme osas, kes 
on kindlustuse turustamise osas vastutav?

• KindlTS § 197 lg 7
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Laekunud küsimused
4) Kas kindlustusandja on kohustatud tagama kindlustusalaste teadmiste omandamise 
ka kindlustusagentuuri, kelle puhul on kindlustuse turustamine kõrvaltegevus ja kes 
vastab KindlTS § 175 lg 1 tunnustele, juhatuse liikme osas, kes on kindlustuse 
turustamise osas vastutav, või ainult juhatuse liikme osas?

• KindlTS § 175 lg 1 ja 3
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Laekunud küsimused
5) Kas reisiagentuuride puhul, kes vastavad KindlTS § 175 lg 1 tunnustele, ei rakendu 
agendilepingust tulenev lojaalsuskohustus, st reisiagentuurid võivad müüa mitme 
erineva kindlustusandja reisikindlustust?

• KindlTS § 175 lg 1 ja 2

20



Laekunud küsimused
6) Kas Teie hinnangul kohalduks remonditöökodade puhul ka KindlTS § 175 lg 1?

• Küsimus vajab täpsustamist. Sõltub teenusest, tuleb hinnata, kas on täidetud 
KindlTS § 175 lg 1 loetletud tingimused.
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Laekunud küsimused
7) VÕS § 430 lg 1 ja lg 3 kohaselt, kui lepingu eelne teave on esitatud veebilehel, mis ei vasta püsiva 
andmekandja nõuetele tuleb teave esitada kas kindlustusvõtjale isiklukult suunatud viisil või § 430 lg 3 p 
1-4 toodud tingimuste kohaselt. Palun tooge näide millisel juhul on lepingueelne teave esitatud 
veebilehel, mis vastab püsiva andmekandja nõuetele? Ning kui kindlustusandja on esitanud oma e-posti 
aadressi, siis kas seda saab tõlgendada kui KindlTS § 430 lg 3 p 2 kohaselt kindlustusvõtja nõusolekuna?

• VÕS § 111. Püsiv andmekandja

Püsiv andmekandja on vahend, mis võimaldab isikul säilitada isiklikult temale suunatud teavet nii, et 
see on teabe otstarbele vastava aja jooksul kättesaadav ja muutmata kujul taasesitatav.
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VÕS § 430 (küsimus nr 7)
§ 430. Teavitamise vorm

(1) Käesoleva seaduse §-s 428 sätestatud teave tuleb kindlustusvõtjale edastada tasuta paberil või käesoleva paragrahvi lõigetes 2–4 sätestatud tingimuste täitmise korral 
muul püsival andmekandjal või veebilehe kaudu, mis ei vasta püsiva andmekandja nõuetele. Teave peab olema selgelt sõnastatud, ülevaatlikult liigendatud ja koostatud eesti 
keeles või kokkuleppel muus keeles.

(2) Teabe võib esitada muul püsival andmekandjal, kui:

1) püsiva andmekandja kasutamine on asjakohane, võttes arvesse kindlustusandja ja kindlustusvõtja vahelist äritegevust, ja

2) kindlustusvõtjale on antud valida paberil ja muul püsival andmekandjal esitatava teabe vahel ning kindlustusvõtja on valinud teabe esitamise muul püsival andmekandjal.

(3) Teabe võib esitada veebilehe kaudu, mis ei vasta püsiva andmekandja nõuetele, kui teave on isiklikult kindlustusvõtjale suunatud või kui on täidetud kõik järgmised 
tingimused:

1) teabe esitamine on asjakohane, võttes arvesse kindlustusandja ja kindlustusvõtja vahelist äritegevust;

2) kindlustusvõtja on tahteavaldusega väljendanud nõusolekut saada teavet veebilehe kaudu;

3) kindlustusvõtjat on teavitatud veebilehe aadressist koos viitega konkreetsele teabe asukohale;

4) teave peab olema veebilehe kaudu juurdepääsetav kuni kindlustuslepingust tulenevate nõuete aegumistähtaja või nõudeõigust lõpetava tähtaja möödumiseni.

(4) Kindlustusvõtjale teabe esitamine muul püsival andmekandjal või veebilehel on kooskõlas käesoleva paragrahvi lõigete 2 ja 3 punktis 1 nimetatud teabe esitamise viisiga, 
kui kindlustusvõtja on andnud kindlustusandjale teenuse osutamiseks oma elektronposti aadressi või on muul viisil kinnitanud oma korrapärast juurdepääsu internetile.

(5) Kui kindlustusandja esitab kindlustusvõtjale teabe muul püsival andmekandjal või veebilehe kaudu, tuleb kindlustusvõtja nõudmisel esitada teave ka tasuta paberkoopial.

(6) Käesoleva seaduse § 428 lõike 2 punktis 43, lõikes 24 ning § 429 lõigetes 3 ja 4 nimetatud teave esitatakse kindlustusvõtjale püsival andmekandjal käesoleva paragrahvi 
lõigetes 1, 2 ja 4 sätestatu kohaselt.

(7) Käesoleva seaduse § 429 lõigetes 1 ja 2 nimetatud teave esitatakse kindlustusvõtjale lepingus kokkulepitud viisil, arvestades käesolevas paragrahvis sätestatud 
põhimõtteid.
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Aitäh!
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