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1. ÜLDSÄTTED
1.1 Käesolevad liikluskindlustuse maaklerlepingu tingimused („liiklustingimused“) koos IIZI Kindlustus-
maakler AS maaklerlepingu üldtingimustega („üldtingimused“) on IIZI Kindustusmaakler AS liikluskind-
lustuse lepingute vahendamise aluseks. Üldtingimused kehtivad osas, milles liiklustingimustega 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. i.ee). IIZI 
asukoht on Telliskivi 60/2, I-hoone, Tallinn 10412. Telefon: 666 0300, e-post: info@iizi.ee, veebileht 
www.iizi.ee. 
2.2 Klient on isik, kes kasutab IIZI kindlustusmaakleri liikluskindlustuse vahenduse teenuseid. 
2.3 Liikluskindlustus on IIZI vahendusel kindlustusandjaga sõlmitav kohustusliku liikluskindlustuse 
leping.
2.4 Kindlustusandja on mistahes Eestis tegevusluba omav kindlustusandja või välismaa kindlustus-
andja Eesti iliaal, millel on õigus sõlmida Eestis kohustusliku liikluskindlustuse lepinguid.

3. LIIKLUSKINDLUSTUSE VAHENDUS JA SÕLMIMINE
3.1 Liikluskindlustuse vahenduse raames osutab IIZI tema poole pöördunud kliendile liikluskindlustuse 
kehtivuse, liikluskindlustuse hinna kindlaks tegemise (kindlustuslepingu ettevalmistamise) ja liiklus-
kindlustuse lepingu vahendamise teenust. Kliendi pöördumine loetakse vahenduse sooviavalduseks 
(sooviavaldus“). 
3.2 Sooviavalduse esitamisega volitab klient IIZI-t küsima kindlustusandjatelt tema poolt nimetatud 
sõidukile liikluskindlustuse pakkumisi, vahendama kindlustuslepingu sõlmimist ja haldama liikluskin-
dustust kuni kindlustusperioodi või sellele järgnevate kindlustusperioodide lõpuni. Volituste ulatus 
tuleneb maaklerilepingu liiklustingimustest ja üldtingimustest.
3.3 IIZI poolt kindlaks tehtud kliendi kindlustushuvi märgitakse kindlustuspakkumisel. Kindlustushuvi 
esemeks on lepingu liik, kindlustusperiood, kindlustusmakse suurus, võimalikud lisakaitsed ja muud 
asjaolud. Klient ja IIZI nõustuvad, et kliendi olulisemaiks kindustushuviks on soodsaim kindlustus-
makse ja automaatselt mittepikenev leping, kui klient ei ole nimetanud teisiti.
3.4 Pakkumisi esitades, võib IIZI esitada kliendile enda soovitatud pakkumise esimesena ning välja 
tooduna. Kui klient ei teavita, millist pakkumist ta eelistab, loetakse, et ta soovib kindlustada IIZI 
soovituse alusel.
3.5 IIZI vahendab erinevat liiki kindlustuslepinguid, mida kindlustusandjad kindlustusmaaklerite 
klientidele pakuvad. Juhul, kui kindlustusvõtja soovib automaatselt pikenevat kindlustuslepingut, 
on ta kohustatud sellest IIZI-ile teatama. Kui kindlustusvõtja selleks soovi ei avalda, siis IIZI lähtub 
sellest, et kindlustusvõtja sellist lepingut ei soovi ning pakub tavalisi kindlustuslepinguid. IIZI selgitab, 
et automaatselt pikenev leping pikeneb sama kindlustusandja juures pärast kindlustusperioodi lõppu 
automaatselt järgmiseks kindlustusperioodiks. Nimetatud lepingu pikendamisest loobumiseks on 
kindlustusvõtja kohustatud esitama kindlustusandjale püsival andmekandjal avalduse vähemalt 2 
(kaks) tööpäeva enne jooksva kindlustusperioodi lõppu. Tavalise kindlustuslepingu sõlminud klient on 
kohustatud arvestama, et ilma lepingu õigeaegse pikendamiseta, sh makse tasumiseta, kindlustus-
leping ei jätku.
3.6 IIZI väljastab kliendile tellitud liikluskindlustuse poliisi või poliisi andmed, kui lepingu sõlmimise 
erilise viisi tõttu ei ole poliisi väljastamine võimalik. IIZI võib väljastada ka muu kinnituse liikluskind-
lustuse kehtivuse kohta, hoides poliisi enda juures ning väljastades selle kliendile tema nõudmisel. 3.7 
IIZI tagab liikluskindluse kehtivuse ja kliendile poliisi või selle andmete väljastamise pärast esimese 
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kindlustusmakse tasumist, kui kokkulepitud ei ole teisiti. IIZI ei taga liikluskindlustuse kehtivust ning 
muu kliendikahjuliku tagajärje vältimist, kui kindlustusmakse on tasumata. IIZI ei ole ole kohustatud ka 
uue kindlustuslepingu poliisi väljastamiseks, kui kindlustusmakse on tasumata.

4. IIZI ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
4.1 IIZI-l on kliendi esindajana õigus sooritada liikluskindlustuse vahendamiseks sõiduki ja sõiduki 
registreerimistunnistusel märgitud isikute kohta päringuid avalikesse registritesse, sh liiklusregistrisse.
4.2 IIZI-l on õigus juhul, kui kindlustusandja suurendab pärast hinnapäringu vastust või kindlustuspak-
kumise esitamist kindlustusmakset, sõlmida kindlustusleping mõne teise IIZI vahendusel madalaimat 
kindlustusmakset ja vähemalt sama kindlustuskaitse ulatust pakkuva kindlustusandjaga.
4.3 IIZI-l on õigus liikluskindlustuse lepingust kliendi nimel ja esindajana taganeda või liikluskindlustuse 
leping üles öelda, kui klient on esitanud selleks tahteavalduse ning kinnitanud, tal puudub liikluskind-
lustuse jätkamiseks kindlustushuvi, sealhulgas lõppes leping, mille alusel ta sõidukit kasutas, sõiduk 
on üle 1(ühe) kuu tehniliselt sõidukõlbmatu, sõiduk on varastatud, sõiduk on hävinenud või tunnistatud 
hävinenuks. IIZI-l on õigus nõuda kliendilt vastava asjaolu kohta tõendi esitamist.
4.4 IIZI-l on õigus esitada kliendi nimel ja esindajana kindlustusandjale erakorralise ülesütlemise ja  
kindlustuslepingu pikendamisest loobumise avaldusi, sealhulgas juhul, kui vastav tingimus on kliendi 
kindlustushuvi esemeks.
4.5 IIZI-l on õigus täita kindlustusandjate ja muude kolmandate isikute suhtes muid kliendi korraldusi, 
mis on seotud liikluskindlustuse vahendamisega.
4.6 IIZI-l on õigus liikluskindlustuse vahendamisest keelduda, kui tal ei ole võimalik sõidukile kindlus-
tuspakkumisi küsida.

5. KLIENDI ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
5.1 Kliendil on õigus kasutada IIZI liikluskindlustuse vahendust ja sõlmida liikluskindlustuse leping, kui 
ta on vastavalt liikluskindlustuse seadusele kindlustuskohustusega isik (sõiduki omanik või vastutav 
kasutaja, kui vastutav kasutaja on sõiduki registreerimistunnistusele märgitud) või on saanud eelnime-
tatud isikult sõiduki kindlustamiseks volituse. Klient kohustub IIZI nõudel oma volitusi tõendama ning 
võimaldama oma isiku tuvastamist oma andmete esitamise ja nende võrdlemisega liiklusregistri 
andmetega. 
5.2 Klient on kohustatud esitama IIZI-le vahenduse alustamisel sõiduki registreerimistunnistuse või 
selle andmed, kui kokku lepitud ei ole teisiti.
5.3 Klient on kohustatud kindlustuslepingu ülesütlemise algatamisel oma kindlustushuvi lõppemist 
põhjendama.
5.4 Kliendil on õigus pöörduda liikluskindlustuse lepinguga seotud vaidluste lahendamiseks kindlustus-
andja vastu Liikluskindlustuse Fondi liikluskindlustuse lepitusorgani poole (www.lkf.ee).

6. KINDLUSTUSMAKSE TASUMINE
6.1 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 kindlus-
tusvõtja ei ole 14 (neljateistkümne) päeva jooksul kindlustuslepingu sõlmimisest kindlustusmakset 
tasunud. Kindlustuslepingust taganemise korral kannab klient ise vastutust kõigi sellest tulenevate 
tagajärgede eest.
6.2 Kindlustusmakse tasumisel järgmaksetega on klient kohustatud tasuma järgmaksed IIZI arvel 
nimetatud tähtajaks ja korras. Juhul, kui klient nimetatud kohustust ei täida, on ta kohustatud kindlus-
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tusmakse tasuma hiljemalt talle määratud täiendava tähtaja jooksul. Kui kindlustusmakse ei ole kliendi 
poolt järgmaksetega tasumisel täiendavaks tähtajaks tasutud, võib kindlustusandja kindlustuslepingu 
üles öelda. Vastavalt võlaõigusseaduse § 458 lg 3 loeb kindlustusandja kindlustusmakse tasumiseks 
antud täiendava tähtaja möödumisel kindlustuslepingu ilma eraldi teatamiseta ülesöelduks, kui kindlus-
tusvõtja ei ole kindlustusmakset tasunud. Kindlustusmakse täiendavaks tähtajaks tasumata jätmine on 
IIZI poolt käsitletav ka maaklerilepingu rikkumisena, millest tulenevalt loeb IIZI maaklerilepingu ilma 
eraldi ette teatamiseta alates täiendavale tähtajale järgnevast päevast ülesöelduks.
6.3 IIZI selgitab ja klient on teadlik, et olenemata kindlustuslepingu kehtivusest on kindlustusadjal 
selles olukorras, kui kindlustusmakse on tasumata, kindlustusjuhtumi põhjustamise korral õigus 
esitada kindlustusvõtja vastu tagasinõue 30% ulatuses väljamakstud hüvitisest, kuid mitte rohkem 
kui 640 eurot. Pärast kindlustuslepingust taganemist või kindlustuslepingu ülesütlemist, samuti pärast 
muudel põhjusel liikluskindlustuse lepingu lõppemist, on kindlustusandjal 12 (kaheteistkümne) kuu 
jooksul kindlustuslepingu lõppemisest õigus kindlustusjuhtumi põhjustamise korral esitada kindlustus-
võtja vastu tagasinõue kogu väljamakstud kindlustushüvitise ulatuses. Pärast 12 (kaheteistkümne) kuu 
möödumist taastub kindlustusvõtja kindlustuskohustus ning juhul, kui sõiduki suhtes liikluskindlustuse 
lepingut ei sõlmita, rakendub liiklusregistrisse kantud sõidukile sundkindlustus.
6.4 IIZI selgitab ja klient on teadlik, et tal ei ole ilma erakorralise põhjuseta (kindlustushuvi lõppemine) 
võimalik liikluskindlustust enne kindlustusperioodi lõppemist üles öelda, vahetada kindlustusandjat ning 
saada tagasi kindlustusperioodi eest tasutud kindlustusmakseid ja vahendustasu. Liikluskindlustuse 
leping lõpeb ennetähtaegselt ainult kokkuleppel kindlustusandjaga või seaduses ettenähtud juhul (nt 
sõiduki kustutamine liiklusregistrist). 
 

7. POOLTE KINNITUSED
7.1 Klient kinnitab, et:
7.2.1 liikluskindlustuse hinnapäringu või vahenduse eesmärgil IIZI poole pöördudes, sealhulgas sõiduki 
registreerimisnumbrit edastades, avaldab ta soovi IIZI kaudu liikluskindlustuse sõlmimiseks
7.2.2 tal on täielik õigus ja volitused tema poolt nimetatud sõiduki kindlustuslepingu sõlmimiseks ning 
IIZI-le käesolevate liiklustingimuste ja üldtingimustega kindlaks määratud volituste andmiseks;
7.2.3 ta on täielikult teadlik kõigist kindlustusmakse tasumata jätmise, tasumisega hilinemise ja kindlus-
tuslepingu lõppemise või selle pikendamisega viivitamise tagajärgedest ning kannab ise kõik seoses 
sellega tekkivad kahjud;
7.2.4 ta on IIZI-lt kogu seadusega ettenähtud teabe kätte saanud, tema kindlustushuvi on õigesti 
välja selgitatud, talle on selgitatud kindlustustingimusi, nende erinevusi, maaklertingimusi, kindlustus-
maksete ja vahendustasu suurust, lisakaitseid, omavastutusi, välistusi ja piiranguid, hüvitamispõhi-
mõtteid, kaebuste esitamise võimalusi, kohtu- ja kohtuväliste lahenduste võimalusi ja kohtualluvuse 
põhimõtteid;
7.2.5 ta nõustub isikuandmete töötlemise ja edastamisega üldtingimustes ettenähtud korras.


