1 Kindlustusmaakler OÜ (edaspidi nimetatud Maakler), registrikood 12768350, asukohaga Akadeemia tee 21/6, Tallinn;
e-post info@1kindlustus.ee; tel +372 6418833 ning kindlustusvõtja (edaspidi nimetatud Klient) sõlmivad käesoleva
maaklerilepingu alljärgnevas:
I. MAAKLERILEPINGU EELNE TEAVE
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Maakler tegutseb lähtuvalt Kliendi huvidest, nõustades ning vahendades Kliendile kindlustuslepinguid sõltumatu
analüüsi alusel. Samuti nõustab Maakler Klienti kahjujuhtumite korral.
Maakler on kantud Finantsinspektsiooni kindlustusvahendajate nimekirja, millega saab tutvuda Finantsinspektsiooni
koduleheküljel www.fi.ee. Maakler on tegutsev kindlustusvahendajana kindlustustegevuse seaduse alusel.
Maakler ei oma kindlustusandjates olulist osalust ja samuti ei oma ükski kindlustusandja ega kindlustusandja
emaettevõtja osalust Maakleris.
Maakleritasu arvutamine:
4.1. Maakleritasu lisandub kindlustusmaksetele.
4.2. Maakleritasu võib Maaklerile Kliendi eest tasuda osaliselt või tervikuna kolmas isik, näiteks kindlustusandja.
Sellisel juhul loetakse maakleritasu tasutuks osaliselt või tervikuna kolmanda isiku poolt. Maakleritasu osa või
tervik, mida ei tasu kolmas isik jääb Kliendi kanda.
4.3. Maakleritasu suurus ning jagunemine kolmanda isiku ja Kliendi vahel on välja toodud protsendina (%)
kindlustusmaksest või fikseeritud tasuna Maakleri poolt Kliendile edastataval pakkumusel.
Maakleril on sõlmitud kohustuslik vastutuskindlustusleping ANV Global Services LTD, Spanish Branch on behalf
of: AMTRUST AT LLOYD´S SYNDICATE 1861-100% Aadress: Diagonal 123, 9th floor 08005 Barcelona Spain. Telefon:
+34935459000 e-post maite.rosado@anv.eu.com koduleht www.anv.eu.com
Kliendikaebus Maakleri tegevuse kohta on võimalik esitada Maakleri veebil www.1kindlustus.ee kliendikaebuse
avaldusena, 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
1.

2.
3.
4.
5.

Maakler kohustub vahendama Kliendile kindlustuslepingu sõlmimist kindlustusandjaga või osutama
kindlustusandjaga kindlustuslepingu sõlmimise võimalust, milleks Maakler teeb alljärgnevad toimingud:
1.1. Kliendi huvidest ja nõudmistest lähtuvalt Kliendi kindlustushuvi väljaselgitamine ja selleks vajalike andmete
kogumine ja edastamine, sh riskiülevaadete koostamine;
1.2. kindlustuslepingu tutvustamine, soovitamine ja nõustamine;
1.3. Lepingute haldamine, sh lepingute kehtivuste jälgimine, kliendile kindlustusperioodi lõppemise kohta
meeldetuletuste saatmine, kindlustuspakkumuste küsimine,
kindlustusmaksete vahendamine,
kindlustuslepingute muutmine ja ennetähtaegsel lõpetamisel abistamine
1.4. kahjujuhtumite alane nõustamine, sh kliendi abistamine ja juhendamine kahjuavalduse täitmisel, esmase
kahjuanalüüsi koostamine, kliendi abistamine nõude koostamisel kindlustusandjale
1.5. muu kindlustusalane nõustamine ja asjaajamine.
Klient volitab Maakleri tegutsema enda esindajana kindlustusküsimustes kõigis kindlustusliikides ning kõikide
kindlustuslepingute puhul, kindlustusseltside, kindlustusvahendajate ning muude isikute juures ning tegema
muuhulgas punktis 7 loetletud toiminguid.
Oma kohustuste täitmiseks on Maakleril õigus saada kindlustusseltsidelt, kindlustusmaakleritelt ning vajadusel
muudel isikutelt kogu informatsiooni Kliendi kõigi kindlustuslepingute kohta, sh enne käesoleva maaklerilepingu
sõlmimist sõlmitud kindlustuslepingute kohta.
Klient nõustub, et kõigi Maakleri vahendusel sõlmitud Kliendi kindlustuslepingutega seotud teadete ja informatsiooni
edastamine toimub Maakleri kaudu.
Klient 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
6.
7.

Käesolevale maaklerilepingu allkirjastamisega kinnitab Klient, et ta on tutvunud käesoleva maaklerilepingu eelse
teabega, teave on talle arusaadav.
Maaklerileping jõustub allkirjastamisest ning on kehtiv kuni maaklerilepingu ning kõigi Maakleri vahendusel sõlmitud
kindlustuslepingute kehtivuse lõpuni.

Maakler
/allkirjastatud digitaalselt/
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