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I Taganemisõigus  

1.1 Kindlustusmaaklerina tegutseva IIZI Kindlustusmaakler Aktsiaseltsi (reg.kood 10641929, asukoht 
Telliskivi 60/2, I-hoone, Tallinn 10412. Telefon 666 0300, e-post: info@iizi.ee, veebileht www.iizi.ee, 
edaspidi „IIZI“) tarbijaks oleval kliendil (edaspidi „klient“) on õigus kindlustusmaakleri lepingust („leping“), 
mis on sõlmitud sidevahendi teel või väljaspool IIZI äriruume, põhjust avaldamata taganeda. Vastavalt VÕS § 
1 lg 5 on tarbija füüsiline isik, kes teeb tehingu, mis ei seondu iseseisva majandus- või kutsetegevuse 
läbiviimisega. 
1.2 Kliendil on õigus kindlustusmaakleri lepingust taganeda 14 (neljateistkümne) päeva jooksul 
alates sõlmimisest. Kindlustusmaakleri leping loetakse sõlmituks IIZI poolt kindlustuspakkumise esitamisest, 
kui ole lepitud kokku teisiti.  
1.3 Taganemisõiguse kasutamiseks on klient kohustatud teavitama IIZI-t 14 (neljateistkümne) päeva 
jooksul oma otsusest taganeda kindlustusmaakleri lepingust selgesõnalise kirjaliku või muus vormis 
püsival andmekandjal esitatud avaldusega, edastades  selle käesoleva juhendi punktis 1 nimetatud aadressile 
(nt posti, faksi või e-postiga saadetud allkirjastatud kiri). 
1.4 Taganemisavalduse koostamiseks võib klient kasutada taganemisavalduse tüüpvormi, kuid see ei 
ole kohustuslik.  
1.5 Taganemisõiguse kasutamiseks piisab, kui saadate IIZI-le teate taganemisõiguse kasutamise kohta 
ära enne taganemistähtaja lõppu.   

II Lepingust taganemise tagajärjed 

2.1 Juhul, kui klient kindlustusmaakleri lepingust taganeb, on tal õigus saada tagasi IIZI-le tasutud maksed 
ja kulud, sealhulgas (tavalised postikulud), välja arvatud kulud, mis tulenevad kliendi poolt eraldi 
valitud kättetoimetamise viisist, mis erineb IIZI pakutud kõige odavamast harilikust kättetoimetamise 
viisist. IIZI harilik dokumentide kättetoimetamise viis on kättetoimetamine e-posti teel või arvutivõrgu 
kaudu. Kulusid ei tagastata täielikult ainult käesoleva juhendi punktis 2.2 nimetatud juhul. 
2.2 Juhul, kui klient on avaldanud, et ta soovib võrdlevat kindlustuspakkumist enne 
maaklerlepingust taganemise tähtaja möödumist ja klient sõlmib selle pakkumise alusel IIZI vahendusel enne 
taganemistähtaja möödumist kindlustusleping ja tasutakse kindlustusmakse, on IIZ-il õigus nõuda 
kliendilt maaklerlepingust taganemise korral kindlustusmakse ja vahendustasu tasumist aja eest, mis 
vältab maaklerlepingu ja kindlustuslepingu sõlmimisest kuni ajani, millal klient maaklerlepingust 
taganemisest teatas. Samuti jääb kliendi kanda kindlustusandja poolt kindlustuslepingu lõpetamisel 
arvestatav lepingu lõpetamise tasu, kui see jääb seadusega lubatud piiridesse. Juhul, kui klient on vastavad 
maksed tasunud IIZI-le, siis IIZI-l on õigus neid kliendile mitte tagastada. 
2.3 Juhul, kui kliendil on õigus tagasi saada makseid või tasusid, on ta kohustatud nende 
tagastamiseks taganemisavaldusel ära märkima oma arvelduskonto numbri ja konto omaniku nime.  
2.4 IIZI tagastab kliendile maksed ja kulud viivitamatult, kui kliendil on selleks õigus. Kui klient on 
andnud arvelduskonto andmed, tagastatakse kulud ja maksed  hiljemalt 14 (neljateistkümne) päeva 
möödumisel alates päevast, millas IIZI sai teada kliendi otsusest kindlustusmaakleri lepingust taganeda. 
2.5 Juhul, kui kindlustusmaakleri lepingust taganemise ajaks on klient sõlminud IIZI vahendusel 
ka kindlustuslepingu, loetakse klient automaatselt ka kindlustuslepingust taganenuks ja IIZI 
esitab kindlustusandjale kliendi nimel kliendi volituse alusel vastava avalduse.  
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