
 

Kehtib alates 01.01.2016 
Kinnitatud EKsL-i volikogu otsusega. 

Kindlustuslepitusorgan  

LEPITUSMENETLUSE KULUDE EESKIRI 

 

 

1. Üldsätted 

1.1. Lepitusmenetluse kulude eeskirja kohaldatakse, kui kindlustusandja või kindlustusvahendaja ja 

tema klient on jõudnud kokkuleppele vaidlusküsimuse lahendamises kindlustuslepitusorganis 

(lepitusorgan) ja lepitusorgan võtab lepitusasja menetlusse. 

2. Lepitusmenetluse tasu 

2.1. Menetlus lepitusorganis on lepitusorgani poole pöördunud kindlustusandja või 

kindlustusvahendaja kliendile tasuta.  

2.2. Lepitusteenuse osutamise eest maksab EKsL-ile lepitustasu kindlustusandja või 

kindlustusvahendaja, kelle tegevuse peale klient lepitusorgani poole pöördus. Kui 

lepitusmenetluse poolteks on lepitusorgani menetluskorra punktis 3.2 nimetatud isikud jaotuvad 

lepitusmenetluse kulud poolte vahel võrdselt. Lepitusmenetluse tasu maksmise kohustus on 

kindlustusandjal või kindlustusvahendajal sõltumata lepitusmenetluse tulemusest. 

2.3. Lepitusmenetluse tasu suurus on 264,08
1
 eurot ühe lepitusasja kohta, mis jaguneb järgmiselt: 

2.3.1. lepitusasja haldustasu 50 eurot iga lepitusasja kohta; 

2.3.2. kindlustuslepitaja tasu 160 eurot iga lepitusreeglite kohaselt läbiviidud lepitusasja eest, millele 

lisandub sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmakse, kokku 214,08 eurot.
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2.4. Kindlustuslepitaja tasult peab EKsL kinni ja kannab Maksu- ja Tolliametile üle üksikisiku tulu- ja 

töötuskindlustusmaksu ning kohustusliku kogumispensioni makse.  

3. Lepitusmenetluse tasu maksmine ja tähtajad 

3.1. EKsL-i liikme jaoks sisaldub lepitusmenetluse tasu EKsL-i proportsionaalses liikmemaksus. 

Lepitusteenus on liikmele liikmemaksu eest osutatav teenus. 

3.2. Kui kindlustusandja vastu on esitatud ebaproportsionaalselt palju avaldusi võrreldes tema 

turuosaga, maksab kindlustusandja EKsL-ile lepitusmenetluse läbiviimise ja sellega seotud 

kulude eest tasu summas, mis ületab mõistlikku proportsiooni. Lepitustasu nõude esitamise ja 

selle suuruse otsustab volikogu juhatuse ettepanekul. 

3.3. Mitteliikmest kindlustusandja või kindlustusvahendaja maksab EKsL-ile lepitusteenuse eest 

lepitusmenetluse tasu igakuiselt vastavalt esitatud arvele kõigi eelmisel kuul läbiviidud 

lepitusmenetluste eest. Lepitusmenetluse tasu muutub sissenõutavaks lepitusmenetluse 

lõpetamise hetkest. 

3.4. Lepitustasu maksmise kohustuse täitmisega viivitamisel on kindlustusandja või 

kindlustusvahendaja kohustatud tasuma viivist 0,05% päevas, arvates kohustuse 

sissenõutavaks muutumisest kuni kohase täitmiseni. 

                                                      

1
 Lepitustasu suurus on esitatud eeskirja kehtestamise aja seisuga. Kui sotsiaalmaksu ja 

töötuskindlustusmakse maksemäärad muutuvad, muutub vastavalt ka lepitusmenetluse tasu suurus. 
2
 Kui EKsL registreeritakse käibemaksukohustuslasena, siis lisandub kindlustusandja või 

kindlustusvahendaja poolt tasutavale lepitusmenetluse tasule käibemaks. Liikmetele liikmemaksu eest 
osutatav lepitusteenus on käibemaksuvaba tulenevalt KMS § 16 lg 1 punktist 3. 


