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TEABELEHT  

Optimal Kindlustusmaakler OÜ (edaspidi Kindlustusmaakler) teave, tulenevalt KindlTS § 192 lg1 

kohaselt, antakse kliendile üle enne maaklerlepingu sõlmimist alljärgnevalt:  

1. Kindlustusmaakeri ärinimi on Optimal Kindlustusmaakler OÜ (reg.kood 10724710). Kontaktandmed 

kindlustus@optimal.ee; telefon +372 656 2186; jur.aadress ning tegevusaadress asub Toompuiestee 30 

10149 Tallinn; veebileht www.optimal.ee . 

2. Kindlustusmaakler tegutseb kliendi huvidest lähtuvalt, vahendades kliendile kindlustuslepinguid 

sõltumatu analüüsi alusel. 

3. Käesolevaga anname teada, et oleme Kindlustusmaaklerina kantud Finatsinspektsiooni poolt 

(www.fi.ee) vahendajate nimekirja. 

4. Maaklertasu arvestuse alusena on Kindlustusmaakleri vahendustasu üldjuhul protsent 

kindlustusmaksest või fikseeritud tasu. Lepingute sõlmimisel on enamlevinud teatud protsent 

kindlustusmaksest. 

5. Kindlustusmaakler võib saada lepingu vahenduse eest tasu Kindlustusvõtjalt, kui ka viisil, et 

vahendustasu tasub Kindlustusselts ja seda Kindlustusvõtja eest. Kindlustusmaakleril on võimalus ka 

eelnimetatud viise kombineerida. Kindlustusmaakler avaldab alati Kindlustusvõtjale vahendustasu 

suuruse ja selle, kelle poolt vahendustasu makstakse ning kindlustuslepingu põhiselt vahendustasu 

kujunemise põhimõtted. 

6. Kindlustusmaakleri vastutuskindlustajaks on Lloyd ́s Insurance Company S.A Bastion Tower, 

Marsveldplein 51050 Brussels (Belgium), ana.deoliveira@aec-europe.com   

7. Vaided Kindlustusmaakleriga lahendatakse vastavalt Optimal Kindlustusmaakler OÜ kliendikaebuste 

lahendamise korrale, mis on kätte saadav veebilehel www.optimal.ee. Kindlustusmaakleri tegevuse 

peale on võimalik esitada kaebus ka Tarbijakaitseameti tarbijakaebuste komisjoni poole pöördudes 

www.tarbijakaitseamet.ee . Samuti on võimalik pöörduda Finantsinspektsiooni poole www.fi.ee, või 

Eesti õigusruumi kohtusüsteemi poole www.kohus.ee. 

8. Kindlustusmaakler võib ka käesoleva Teabelehe punktides 1-7 sätestatud info avaldada 

Kindlustusvõtjale esmalt suuliselt, saates seejärel kirjaliku teabe hiljem püsival andmekandjal koos 

Maaklerlepingu ja Pakkumusega. 
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9. Klient saab peale loetud infoga tutvumist aru ning annab nõusoleku, et tema isikuandmeid töötleb 

Optimal Kindlustusmaakler OÜ. 

10. Optimal Kindlustusmaakler OÜ töötleb klientide isikuandmeid ainult selleks, et pakkuda kliendile 

kindlustusmaakleri teenust, viia läbi riskihindamist, konsulteerida klienti kõigis kindlustusega seotud 

küsimustes ning tegeleda kindlustuslepingu täitmise korraldamisega. 


