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„Kindlustusmaakleri ja välisriigi kindlustusmaakleri Eesti filiaali aruannete 

sisu, vorm ja esitamise kord“ 
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ARUANNE „KAHJUKINDLUSTUSLEPINGUD“ 
 
 
1. Aruandekood 
 
Aruande aruandekood on 8220. 
 
2. Aruande struktuur 
 
1 Kindlustusandja kood 

2 Õnnetusjuhtumi- ja haiguskindlustuse kindlustusmaksed (kindlustustegevuse seaduse 
§ 12 lõike 1 punktid 1 ja 2) 

3 Sh reisikindlustuse kindlustusmaksed 

4 Õnnetusjuhtumi- ja haiguskindlustuse vahendustasud 

5 Sh reisikindlustuse vahendustasud 

6 Õnnetusjuhtumi- ja haiguskindlustuse kindlustuslepingute arv 

7 Sh reisikindlustuse kindlustuslepingute arv 

8 Maismaasõidukite kindlustuse kindlustusmaksed (kindlustustegevuse seaduse § 12 
lõike 1 punkt 3) 

9 Maismaasõidukite kindlustuse vahendustasud 

10 Maismaasõidukite kindlustuse kindlustuslepingute arv 

11 Liikluskindlustuse kindlustusmaksed (kindlustustegevuse seaduse § 12 lõike 1 punkt 
10, v.a vedaja vastutuskindlustus) 

12 Liikluskindlustuse vahendustasud 

13 Liikluskindlustuse kindlustuslepingute arv 

14 Tulekindlustuse ja loodusjõudude kindlustuse ning muu varakindlustuse 
kindlustusmaksed (kindlustustegevuse seaduse § 12 lõike 1 punktid 8 ja 9) 

15 Tulekindlustuse ja loodusjõudude kindlustuse ning muu varakindlustuse vahendustasud 

16 Tulekindlustuse ja loodusjõudude kindlustuse ning muu varakindlustuse 
kindlustuslepingute arv 

17 Raudtee veerevkoosseisu, õhu- ja veesõidukite ning transporditavate kaupade 
kindlustuse kindlustusmaksed (kindlustustegevuse seaduse § 12 lõike 1 punktid 4–7, 11 
ja 12)  
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18 Raudtee veerevkoosseisu, õhu- ja veesõidukite ning transporditavate kaupade 

kindlustuse vahendustasud 

19 Raudtee veerevkoosseisu, õhu- ja veesõidukite ning transporditavate kaupade 
kindlustuse kindlustuslepingute arv 

20 Vedaja vastutuskindlustuse kindlustusmaksed (kindlustustegevuse seaduse § 12 lõike 1 
punkt 10, v.a liikluskindlustus) 

21 Vedaja vastutuskindlustuse vahendustasud 

22 Vedaja vastutuskindlustuse kindlustuslepingute arv 

23 Tsiviilvastutuskindlustuse kindlustusmaksed (kindlustustegevuse seaduse § 12 lõike 1 
punkt 13) 

24 Tsiviilvastutuskindlustuse vahendustasud 

25 Tsiviilvastutuskindlustuse kindlustuslepingute arv 

26 Krediidi- ja garantiikindlustuse kindlustusmaksed (kindlustustegevuse seaduse § 12 
lõike 1 punktid 14 ja 15) 

27 Krediidi- ja garantiikindlustuse vahendustasud 

28 Krediidi- ja garantiikindlustuse kindlustuslepingute arv 

29 Muude kindlustusliikide kindlustusmaksed (kindlustustegevuse seaduse § 12 lõike 1 
punktid 16–18) 

30 Muude kindlustusliikide vahendustasud 

31 Muude kindlustusliikide kindlustuslepingute arv 

 
3. Aruanderidade selgitused 
 
Aruanderidadel näidatakse: 
1) kindlustusandja kood – kood, mis on avalikustatud Finantsinspektsiooni veebilehel 
www.fi.ee; 
2) õnnetusjuhtumi- ja haiguskindlustuse kindlustusmaksed – aruandeperioodil vahendatud 
õnnetusjuhtumi- ja haiguskindlustuse kindlustusmaksete summa koos reisikindlustuse 
kindlustusmaksete summaga; 
3) sh reisikindlustuse kindlustusmaksed – aruandeperioodil vahendatud reiskindlustuse 
kindlustusmaksete summa eraldi; 
4) õnnetusjuhtumi- ja haiguskindlustuse vahendustasud – aruandeperioodil vahendatud 
õnnetusjuhtumi- ja haiguskindlustuse kindlustuslepingute vahendustasude summa koos 
reisikindlustuslepingute vahendustasude summaga; 
5) sh reisikindlustuse vahendustasud – aruandeperioodil vahendatud reisikindlustuslepingute 
vahendustasude summa eraldi; 
6) õnnetusjuhtumi- ja haiguskindlustuse kindlustuslepingute arv – aruandeperioodil 
vahendatud õnnetusjuhtumi- ja haiguskindlustuse kindlustuslepingute arv koos 
reiskindlustuslepingute arvuga; 
7) sh reisikindlustuse kindlustuslepingute arv – aruandeperioodil vahendatud 
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reiskindlustuslepingute arv eraldi; 
8) maismaasõidukite kindlustuse kindlustusmaksed – aruandeperioodil vahendatud 
maismaasõidukite kindlustuse (välja arvatud raudtee veerevkooseisu kindlustus) 
kindlustusmaksete summa; 
9) maismaasõidukite kindlustuse vahendustasud – aruandeperioodil vahendatud 
maismaasõidukite kindlustuse (välja arvatud raudtee veerevkooseisu kindlustus) 
kindlustuslepingute vahendustasude summa; 
10) maismaasõidukite kindlustuse kindlustuslepingute arv – aruandeperioodil vahendatud 
maismaasõidukite kindlustuse (välja arvatud raudtee veerevkooseisu kindlustus) 
kindlustuslepingute arv; 
11) liikluskindlustuse kindlustusmaksed – aruandeperioodil vahendatud liikluskindlustuse 
kindlustusmaksete summa; 
12) liikluskindlustuse vahendustasud – aruandeperioodil vahendatud 
liikluskindlustuslepingute vahendustasude summa; 
13) liikluskindlustuse kindlustuslepingute arv – aruandeperioodil vahendatud 
liikluskindlustuse kindlustuslepingute arv; 
14) tulekindlustuse ja loodusjõudude kindlustuse ning muu varakindlustuse kindlustusmaksed 
– aruandeperioodil vahendatud tulekindlustuse ja loodusjõudude kindlustuse ning muu 
varakindlustuse kindlustusmaksete summa; 
15) tulekindlustuse ja loodusjõudude kindlustuse ning muu varakindlustuse vahendustasud – 
aruandeperioodil vahendatud tulekindlustuse ja loodusjõudude kindlustuse ning muu 
varakindlustuse kindlustuslepingute vahendustasude summa; 
16) tulekindlustuse ja loodusjõudude kindlustuse ning muu varakindlustuse 
kindlustuslepingute arv – aruandeperioodil vahendatud tulekindlustuse ja loodusjõudude 
kindlustuse ning muu varakindlustuse kindlustuslepingute arv; 
17) raudtee veerevkoosseisu, õhu- ja veesõidukite ning transporditavate kaupade kindlustuse 
kindlustusmaksed – aruandeperioodil vahendatud raudtee veerevkoosseisu, õhu- ja 
veesõidukite ning transporditavate kaupade kindlustuse kindlustusmaksete summa; 
18) raudtee veerevkoosseisu, õhu- ja veesõidukite ning transporditavate kaupade kindlustuse 
vahendustasud – aruandeperioodil vahendatud raudtee veerevkoosseisu, õhu- ja veesõidukite 
ning transporditavate kaupade kindlustuse kindlustuslepingute vahendustasude summa; 
19) raudtee veerevkoosseisu, õhu- ja veesõidukite ning transporditavate kaupade kindlustuse 
kindlustuslepingute arv – aruandeperioodil vahendatud raudtee veerevkoosseisu, õhu- ja 
veesõidukite ning transporditavate kaupade kindlustuse kindlustuslepingute arv; 
20) vedaja vastutuskindlustuse kindlustusmaksed – aruandeperioodil vahendatud vedaja 
vastutuskindlustuse kindlustusmaksete summa; 
21) vedaja vastutuskindlustuse vahendustasud – aruandeperioodil vahendatud vedaja 
vastutuskindlustuse kindlustuslepingute vahendustasude summa; 
22) vedaja vastutuskindlustuse kindlustuslepingute arv – aruandeperioodil vahendatud vedaja 
vastutuskindlustuse kindlustuslepingute arv; 
23) tsiviilvastutuskindlustuse kindlustusmaksed – aruandeperioodil vahendatud 
tsiviilvastutuskindlustuse (välja arvatud mootorsõiduki, õhusõiduki, veesõiduki valdaja 
vastutuskindlustuse) kindlustusmaksete summa; 
24) tsiviilvastutuskindlustuse vahendustasud – aruandeperioodil vahendatud 
tsiviilvastutuskindlustuse (välja arvatud mootorsõiduki, õhusõiduki, veesõiduki valdaja 
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vastutuskindlustuse) kindlustuslepingute vahendustasude summa; 
25) tsiviilvastutuskindlustuse kindlustuslepingute arv – aruandeperioodil vahendatud 
tsiviilvastutuskindlustuse (välja arvatud mootorsõiduki, õhusõiduki, veesõiduki valdaja 
vastutuskindlustuse) kindlustuslepingute arv; 
26) krediidi- ja garantiikindlustuse kindlustusmaksed – aruandeperioodil vahendatud krediidi 
ja garantiikindlustuse kindlustusmaksete summa; 
27) krediidi- ja garantiikindlustuse vahendustasud – aruandeperioodil vahendatud krediidi- ja 
garantiikindlustuse kindlustuslepingute vahendustasude summa; 
28) krediidi- ja garantiikindlustuse kindlustuslepingute arv – aruandeperioodil vahendatud 
krediidi- ja garantiikindlustuse kindlustuslepingute arv; 
29) muude kindlustusliikide kindlustusmaksed – aruandeperioodil vahendatud muude 
kindlustusliikide kindlustusmaksete summa; 
30) muude kindlustusliikide vahendustasud – aruandeperioodil vahendatud muude 
kindlustusliikide kindlustuslepingute vahendustasude summa; 
31) muude kindlustusliikide kindlustuslepingute arv – aruandeperioodil vahendatud muude 
kindlustusliikide kindlustuslepingute arv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


