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Lühitutvustus – Mede Kindlustusmaakler OÜ 

on kehtiv alates: teisipäev, 20. aprill 2021 

Käesolev dokument on Mede Kindlustusmaakler OÜ (edaspidi nimetatud kindlustusmaakler või MEDE) ettevõtte 
lühitutvustus.  
MEDE tähendab (Lõuna-Eesti) Mulgi murdekeeles „meie“. MEDE-l on õigus kasutada registreeritud kaubamärki MEDE ® 

ja MEDE kaitseb oma intellektuaalvara.  

 Moto.      * * * * * * * * 

MEDE ® kandin ütlel´ atsak peremiis iki sedäviisi. Tark mõtel´ enne ja loll tagantjärgi. Asja tuless nõnda säädä, et 
ädä enge üten ei võtass, sest õnnetus ette ei kuulute ja sakest tuleve na mitmeksi kamban. Parep olgu nälg pikk 
ja peenik, aga mitte lühik ja rammuss. 

Kutske appi mede aviteje. Ku Te uvitet olede, sõss kirjutege, palun, meile lahkeste, aadressi pääle: info@mede.ee 
Aitüma – ää suuvege ja olge terve! Tubli ulgantitüü nimel  

Tede MEDE ®     * * * * * * * * 

´ – ülakoma on peenendusmärk (apostroof) Mulgi murdekeeles – murrak: Karksi kihelkond. 

 Eesmärk. 
Mede Kindlustusmaakler OÜ (lühemalt MEDE) eesmärk on kliendi huvide esindajana aidata riskiteadlikel ettevõtetel 
terviklikult hinnata ja määrata enda olulised riskid ning kindlustushuvi, maandamaks vajalik ja mõistlik kindlustatav 
riskiosa. MEDE vahendab (n-ö läbipaistva maakleritasu eest) mh keerukamate kahjukindlustuse liikide 
kindlustuslepinguid, sh ka näiteks tehniliste- ja varakindlustuse riskidega kaasnevate ärikatkemise lisariskide, samuti 
erialase tsiviilvastutuskindlustuse riskide ning finantsriskide maandamiseks. 
 

 Missioon. 
Mede Kindlustusmaakler OÜ (lüh MEDE) on kliendi (kui kindlustusvõtja) huvide esindaja ning aitab kliendiga 
kokkulepitud koostöös hinnata tema olulised riskid, määramaks nendest kindlustatav osa ja sellest piisav, vajalik, 
mõistlik ning paras riskimaht kindlustuskaitse alla võtta.  
MEDE abistab klienti riskihindamises, sh: terviklikult, läbipaistvalt, arusaadavalt, meeldivalt, tüütamata ja piisavalt 
kiiresti.  Riskide äratuntavaks määramiseks kasutab MEDE mh nn peegeldamise meetodit. 
 

 Visioon. 
Mede Kindlustusmaakler OÜ (lüh MEDE) siht on saada Eestis (~2030. a) äriühingutele tuntud kindlustusvahendajaks 
ning sh arusaadavaks riskihindajaks, aitamaks ettevõtetel kindlustatavad riskid terviklikult, piisava (riski)kattega 
maandada ja andmaks ülejäänud osas realistlikud (st teostatavad) ning võimalikult lihtsad soovitused 
mittekindlustatavate riskide vähendamiseks.  
MEDE töötab osapoolte vahelise, eelneva, konfidentsiaalsust järgiva, kuid samas läbipaistva kokkuleppe alusel ja on 
Eestis teatud n-ö korraliku käekirja ning mh ka konkurentidega hea läbisaamise poolest.  


