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Maaklerileping nr …. (näidis), pooled: klient …. – Mede Kindlustusmaakler OÜ 

on sõlmitud: kolmapäev, 1. september 2021 
 

1. Käesolev dokument on Mede Kindlustusmaakler OÜ (edaspidi nimetatud kindlustusmaakler või MEDE) ja 
kliendi vahel sõlmitud maaklerileping, edaspidi ka nimetatuna leping või kliendileping. 
 

2. Klient: …. , (registrikood …. ), keda vastavalt seadusele/volikirjale esindab …. (ik ….) ja  
Mede Kindlustusmaakler OÜ (registrikood 14215744), keda vastavalt seadusele esindab MEDE juhatuse liige 
Lauri Kallaste (ik 36506246027), edaspidi nimetatud pooled, sõlmisid käesoleva lepingu järgmistel 
tingimustel. 

 
3. Leping (maaklerileping) on kliendisuhte raamleping (kliendileping), mis reguleerib poolte vahelist suhet, 

võimaldamaks kliendil kasutada MEDE (tasulist) abi ehk kindlustusmaakleri teenust, täites teenuse eesmärki, 
vastavalt kliendile kohaldatud tingimustes ning kehtivates õigusaktides sätestatule, järgnevas: 
 
3.1. Mede Kindlustusmaakler OÜ (lühemalt MEDE) on juriidiline isik, kes tegeleb tasu eest maaklerilepingu 

alusel kindlustuse turustamisega, kasutades oma parimat kutseoskust, eesmärgiga soovitada ja 
vahendada kliendile objektiivse ning sõltumatu analüüsi alusel kindlustuslepingut, mis vastab kõige 
paremini kliendi kindlustushuvile ja nõudmistele, vastavalt kindlustustegevuse seaduse (lühend – 
KindlTS) § 174 lg 1. 

3.2. MEDE on kindlustusmaaklerina kindlustusvahendaja (KindlTS § 174 lg 3) ning ühtlasi ka kindlustuse 
turustaja (vastavalt KindlTS § 5 lg 3). 

3.3. MEDE on sõltumatu ning MEDE teeb kindlustusseltsidega (kindlustusandjatega) koostööd vaid niivõrd, 
kui see on kindlustusvahenduseks vajalik. 

3.4. Poolte õigused ja kohustused, sh MEDE kohustused kliendi ees, on täpsemalt kirjeldatud allpool p 4.3 
nimetatud lepingu dokumentides. 
 

4. Lepingu sõlmimisega kinnitab klient järgmist. 
4.1. Klient on mõistliku aja jooksul enne maaklerilepingu sõlmimist kätte saanud informatsiooni, mis sisaldub 

MEDE teabedokumendis enne maaklerilepingu sõlmimist, klient on sellega jõudnud tutvuda ning selle 
sisust piisavalt aru saanud (vastavalt KindlTS § 192 lg 1). 

4.2. Klient on kätte saanud järgnevas alapunktis 4.3 loetletud MEDE lepingu dokumendid, on nende sisust 
piisavalt aru saanud ning kohustub neid omalt poolt täitma.  
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4.3. Lepingu dokumendid koosnevad järgnevast: 
4.3.1. käesolev leping; 
4.3.2. teabedokument enne maaklerilepingu sõlmimist; 
4.3.3. maaklerilepingu üldtingimused; 
4.3.4. teabedokument enne kindlustuslepingu sõlmimist; 
4.3.5. andmekaitse-eeskiri. 

4.4. Klient on käesolevaga MEDE-le andnud volituse, mille alusel MEDE on kliendi (kui kindlustusvõtja) 
huvide esindajaks kindlustusandjate (kindlustusseltside) ees, turustamaks (vahendamaks) kliendile 
kindlustuslepinguid objektiivse ja sõltumatu analüüsi alusel. 

4.4.1. Vajaduse korral annab klient MEDE-le volikirja ülalnimetatud eesmärgi täitmiseks. 
 

5. MEDE poolt kliendile osutatud või osutatava teenuse eest peab klient maksma tasu, vastavalt esitatud arvele 
ja/või MEDE poolt vahendatavale kindlustuslepingule, sellel märgitud (makse saajale) maksetähtajaks ning -
viisil. 
 

6. Lepingu täitmisel ja tõlgendamisel lähtuvad pooled lepingu dokumentide tervikust.  
6.1. Lepingu dokumentide prioriteet: vastuolude korral eritingimuste ja muude lepingu dokumentide vahel, 

kohaldatakse lepingus ja eeskätt (alltoodud) eritingimuste punktis kokku lepitud erisusi.  
6.2. Eritingimused (erikokkulepped, erisused): / käesolevas lepingus ei ole eritingimusi kokku lepitud /.  

7. Leping (kliendileping) jõustub alates selle poolte allkirjastamise hetkest ning kehtib tähtajatuna. Lepingut on 
võimalik üles öelda (lõpetada) vastavalt MEDE maaklerilepingu üldtingimustele. 

8. Poolte esindajad, aadressid, rekvisiidid, kontaktandmed ning allkirjad: 

 

8.1. Klient: 
8.1.1. Lepingut sõlmima ja muutma 

õigustatud isik on:  
…. ,  
e-aadress: …. ,  
tel nr: …. . 

8.1.2. MEDE-lt teenust tellima ja kliendi 
nimel avaldusi, andmeid ning 
kindlustuslepinguid allkirjastama 
õigustatud isik on:  
…. ,  
e-aadress: …. , tel nr: …. . 

8.1.3. Muu õigustatud isik (mh kliendi 
nimel teabe allkirjastatud 
esitamiseks kindlustusobjekti kohta, 
sh kohapeal) on: …. ,  
e-aadress: …. , tel nr: …. . 

/ allkirjastatud digitaalselt /  

…. 

 

 

8.2. MEDE:  
8.2.1. Lepingut sõlmima ja muutma 

õigustatud isik on:  
Lauri Kallaste – Mede 
Kindlustusmaakler OÜ 
<info@mede.ee>, 
 

8.2.2. Muu info, vt veebileht: 
www.mede.ee  
 

 
 
 
 
 
 
 
/ allkirjastatud digitaalselt / 
 
Lauri Kallaste  
 


