
 

 
 

Kindlustusmakse tasumise eritingimused 
  
Lisa AS IIZI Kindlustusmaakler maaklerilepingu üldt ingimustele 
 

                                                                                                                    Kehtivad alates 01.11.2013 
 
1. AS IIZI Kindlustusmaakler („kindlustusmaakler“) ja maaklerilepingu lisakokkuleppes („lisakokkulepe“) nimetatud klient 

(„klient“) on kokku leppinud, et kindlustusmaakler tasub kindlustusandjale lisakokkuleppes nimetatud kindlustuslepingu 
(„kindlustusleping“) kindlustusperioodi kindlustusmakse maaklerilepingu alusel kliendi eest. 

2. Klient on teadlik, et seoses punktis 1 nimetatud kokkuleppega on kindlustusmakse tasumine VÕS § 78 lg 4 alusel temalt 
kindlustusmaakleri poolt täies ulatuses nõutav alates poliisi väljastamisest ja tal on kindlustusmakse tasumise kohustus 
kindlustusmaakleri ees. 

3. Kliendil on õigus tasuda kogu kindlustusperioodi kindlustusmakse poliisi väljastamise päeval AS IIZI Kindlustusmaakler 
arvelduskontole nr 17002171991 (Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal). 

4. Juhul, kui klient soovib tasuda kindlustusmakseid kuumaksetena, sooritab ta kindlustuspakkumisel vastava valiku ning 
pärast seda koostab kindlustusmaakler kliendile kindlustuslepingu eest tasumise maksegraafiku („maksegraafik“) ning 
klient kohustub tasuma kindlustusmaaklerile kindlustusmakseid kuumaksetena maksegraafiku alusel. Maksegraafiku 
koostamisega seotud kindlustushalduse eest kohustub klient tasuma kindlustusmaaklerile maakleritasu 20% ulatuses 
sõlmitava kindlustuspoliisi kindlustusmaksetelt. Maakleritasu jagatakse osadeks ja lisatakse igakuiselt tasutavale 
kuumakse osale.  

5. Esimese maksegraafiku järgse kuumakse tasumisega kinnitab klient, et ta kiidab lisakokkuleppe heaks, on 
maksegraafikuga nõus ning annab AS-ile IIZI Kindlustusmaakler käesolevate eritingimuste punktis 9 määratletud 
volitused. Juhul, kui esimene makse tasutakse Billiumi arvelduskontole, loetakse see tasutuks AS-ile IIZI 
Kindlustusmaakler. 

6. Pärast maksegraafiku koostamist on kindlustusmaakleril kui faktooringu kliendil õigus loovutada sissenõutavaks 
muutunud kindlustusmakse nõue VÕS § 256 sätestatud faktooringulepingu alusel OÜ-le Billium, reg.kood 11509735 
(„Billium“ või „faktoor“) , millega läheb kindlustusmaakleri VÕS § 78 lg 4 alusel tekkinud kindlustusmakse nõudeõigus 
kliendi vastu üle faktooriks olevale Billiumile ja klient on kohustatud tasuma kõik järgmised maksegraafiku kuumaksed 
Billiumi arvelduskontole. 

7. Klient kohustub tasuma makseid maksegraafikus nimetatud tähtajal. Kindlustusjuhtumi toimumine või mistahes 
sündmused ei vabasta klienti kuumaksete tasumise kohustusest, välja arvatud kõigi kuumaksete lõplik tasumine. Kliendil 
on õigus tasuda kõik kuumaksed enne maksegraafikus nimetatud tähtaegu. Kuumaksete varasema tasumise korral 
maakleritasu tagastamisele ei kuulu, sest kuumakse tasumiseks vajalikud kindlustushalduse kulud on kindlustusmaakleri 
poolt juba maksegraafiku koostamisega kantud.  

8. Kindlustuslepingu ennetähtaegse lõpetamise või maksevabaks muutmise avalduse (sh enne sõiduki võõrandamist) on 
klient kohustatud esitama ainult kindlustusmaakleri kaudu, eesmärgiga tasaarveldada kliendi kindlustusmakse tasumise 
kohustus ja tagastatav kindlustusmakse. 

9. Klient kinnitab, et juhul, kui ta on avaldanud soovi kindlustuslepingu maksevabaks muutmiseks või ta kuumakset 
maksegraafikus nimetatud tähtpäevaks ei tasu, on kindlustusmaakleril õigus muuta kindlustusleping käesoleva 
tagasivõtmatu volituse alusel tema täieõigusliku esindajana kindlustusseltsi ees maksevabaks ning taotleda 
kindlustuslepingu eest kindlustusandjale tasutud kindlustusmakse tagastamist enda arvele. Nimetatud juhul 
tasaarveldatakse kindlustusandja poolt tagastatav kindlustusmakse maksegraafikust tuleneva kindlustusmaakleri 
nõudega kliendi vastu ning kliendile tagastatakse kindlustusmakse see osa, mis ületab tagasinõude summat ja 
maakleritasu. 

10. Klient on teadlik ja aru saanud, et juhul, kui ta kuumakset maksegraafikus ettenähtud tähtpäevaks ei tasu ja tema 
kindlustusleping muudetakse vastavalt käesolevate tingimuste punktile 9 maksevabaks või lõpetatakse kindlustusandja 
poolt, siis puudub temal või tema poolt kindlustatud sõiduki juhil mootorsõiduki kohustusliku vastutuskindlustuse 
(liikluskindlustuse) kaitse ja ta kohustub hüvitama omal kulul kõik sellest tulenevad kahjud. Kindlustusmaakler on klienti 
hoiatanud, et sellest tulenevalt peab ta olema kuumaksete tasumisel maksegraafikujärgsel tähtpäeval eriti hoolikas. 

11. Käesolevate eritingimustega kindlaks määramata osas rakendatakse maaklerilepingule AS-i IIZI Kindlustusmaakler 
maaklerilepingu üldtingimusi põhimõttel, et vastuolude korral kehtivad eritingimuste sätted. 

12. Kindlustusmaakler selgitab ja klient on teadlik, et tal on õigus 14 päeva jooksul kindlustuslepingust ja maaklerilepingust 
kindlustusmaaklerile e-posti aadressile info@iizi.ee edastatud elektroonilise avalduse alusel taganeda, märkides soovi 
korral ära enam tasutud kindlustusmakse tagastamise taotluse, saaja ja arvelduskonto numbri. Kindlustusmaakler 
tagastab selle kindlustusmakse osa, mille tagastab vastavalt kindlustuslepingule kindlustusandja ja mida ei tasaarveldata 
kindlustusmaakleri nõudega kliendi vastu. 

13. Kindlustusmaakleril on õigus maaklerilepingu, maaklerilepingu lisakokkuleppe sõlmimisest ning kindlustuslepingu 
vahendamisest keelduda, kui, maaklerlepingut või lisakokkulepet sõlmida soovivat  isikut või tema esindusõigust ei 
õnnestu tuvastada.  

  



 

 

 

Nõude loovutamise tingimused 
 
Lisa AS IIZI Kindlustusmaakler maaklerilepingu üldt ingimustele 
 
1. AS IIZI Kindlustusmaakler (edaspidi „kindlustusmaakler“ ja „faktooringu klient“) loovutab maaklerilepingu lisakokkuleppes 

(„lisakokkulepe“) ja  kindlustusmakse tasumise eritingimuste punktis 2. nimetatud kindlustusmakse nõude kliendi suhtes 
faktooringulepingu alusel faktoorile OÜ-le Billium, reg.kood 11509735 (edaspidi „Billium“). 

2. Kindlustusmaakler loovutab OÜ-le Billium faktooringulepingu alusel VÕS § 256 lg 1 tulenevad õigused ja kohustused, 
mis tal seoses kindlustusmakse nõude loovutuse saamisega kliendi vastu on, sealhulgas kindlustusmakse 
sissenõudmise õiguse. Kõik muud kindlustuslepingu vahendamisega seotud õigused ja kohustused, mis ei ole seotud 
kindlustusmakse nõude ja sissenõudmisega, jäävad kindlustusmaaklerile. 

3. Klient kinnitab, et ta on kindlustusmakse nõude loovutamisest faktooringulepingu alusel teadlik ja sellega nõus, et ta 
kohustub tasuma kindlustusmaksed („kuumaksed“) maksegraafikus nimetatud tähtaegadel OÜ Billium arvelduskontole. 
Klient kinnitab, et ta on maksegraafiku ja lisakokkuleppega tutvunud ja nõus. 

4. Billium saadab kliendile 10 päeva enne maksetähtpäeva e-posti teel kuumakse tasumise meeldetuletuse. Kuumakse 
tasumata jätmisel maksetähtpäevaks on Billiumil õigus määrata kliendile uus maksetähtaeg. Juhul, kui klient kuumakset 
ka uueks maksetähtpäevaks ei tasu, on Billiumil õigus, omal valikul ja kokkuleppel kindlustusmaakleriga, kas jätkata 
nõude sissenõudmist või loovutada kindlustusmakse nõue kliendi vastu tagasi kindlustusmaaklerile. 

5. Nõude loovutamisega kindlaks määramata osas kohalduvad kindlustusmakse nõudele AS-i IIZI Kindlustusmaakler 
maaklerilepingu üldtingimuste ja õigusaktide sätted. Käesolevate nõude loovutamise tingimustega kindlaks määramata 
osas rakendatakse AS-i IIZI Kindlustusmaakler maaklerilepingu üldtingimusi ja Kindlustusmakse tasumise eritingimusi 
põhimõttel, et vastuolude korral kehtivad nõude loovutamise tingimuste sätted. 

6. Klient on kohustatud kindlustusmaaklerit või Billiumit teavitama lisakokkuleppe punktis C.4 nimetatud kindlustusobjekti 
müügi kavatsusest vähemalt 2 (kaks) päeva enne müügitehingu toimumist. Selle sätte rikkumisel ning kindlustuslepingu 
üleminekul sõiduki omandajale loetakse kõigi maksegraafikus fikseeritud ja veel tasumata kuumaksete tähtajad 
saabunuks ning klient kohustub kõik tasumata kuumaksed tasuma 5 (viie) tööpäeva jooksul kindlustusmaaklerilt vastava 
nõude saamisest. 

7. Kliendi poolt tasumisega viivitamisel on Billiumil on õigus nõuda viivist 0.15% tasumata summalt päevas. 


