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Sissejuhatus

Kindlustustegevus on kindlustuslepingu alusel kliendi kindlustusriskide ülevõtmine
ja kindlustusjuhtumi toimumise korral kahju hüvitamine või kokkulepitud
rahasumma maksmine

Käesolev esitlus annab ülevaate Eesti vabatahtliku või kohustusliku kindlustuse
turust

2019. aastal

koguti 493,8 miljonit eurot kindlustusmakseid

maksti välja 279,1 miljonit eurot

toimus 150 000 kindlustusjuhtumit

registreeriti kindlustuse lepitusorganites 291 avaldust kindlustusvaidluste
lahendamiseks

Ülevaade ei kajasta Eestis piiriüleselt tegutsevate kindlustusandjate statistikat.
See moodustab alla 10% kahjukindlustuse maksetest, vt slaidid 10 ja 26
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Üldised selgitused ja 

andmete allikad
Kui vaadata slaididel saadud kindlustusmakseid ja makstud hüvitisi, siis tuleb arvestada, et nende vahe ei ole
kindlustusandja kasum. Saadud kindlustusmaksetest tuleb lisaks väljamakstud hüvitistele kanda ka näiteks

juba toimunud kahjude tulevikus tehtavad väljamaksed, näiteks kannatanule elu lõpuni perioodiliselt makstavad
hüvitised või kogumiskindlustuste väljamaksed perioodi lõpus

kulud, sh näiteks kulu kindlustusvahendajale (maakleri tasu võib olla 10 kuni 25% kindlustusmaksest)

edasikindlustuse maksed

2018. aasta andmed kahjukindlustuse maksete kohta on hinnang. Sel aastal muutus maksete andmete kogumise
metoodika muutus nii, et andmed Statistikaameti andmebaasis ei ole võrreldavad varasemate ega hilisemate aastatega

Seltside turuosasid kajastavatel slaididel on seltside ühinemised ja kindlustusportfelli ülevõtmised kajastatud nii, et need
on kokku liidetud. Turuosa on näidatud seltsi nime all, mis viimase perioodi lõpus tegutses, näiteks D.A.S.-i turuosa on
näidatud graafikutel ERGO turuosa sees ka ajal, mis D.A.S. tegutses ERGOst eraldi

Andmete allikad

EKsL-i kogutud statistika seltsidelt: slaidid nr 8 ja 24

Statistikaameti statistika andmebaas: slaidid nr 6 kuni 9, 11 kuni 21, 22 kuni 25, 27 kuni 30

Finantsinspektsiooni finantsturu ülevaade: slaidid nr 10 ja 26
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