
Kindlustusühistu kui uus seeme Eesti 

majanduses 



EESTI KAHJUKINDLUSTUSE TURG 

• Käive u 400 miljonit eurot aastas 

   Sellest: 

• 60 miljonit eurot kasum välisomanikele  

• Kuni 20 miljonit eurot välismaalt 

ostetavad teenused: (IT arendus, 

konsultatsioonid) ja palgad välismaale 



SWEDBANK KINDLUSTUSE EDULUGU EESTI 

KINDLUSTUSTURUL, VIIMASED 3 AASTAT ROE 55% 

kasvas 13 aastaga 

juhtivaks seltsiks 
(omakapitali tootlikkus ~ 55%) 

Välismaisel kapitalil põhinevad 

kindlustusandjad. viivad 

oma teenitud kasumi 

Eestist välja 



PROBLEEMID EESTI KINDLUSTUSTURUL 

1. Raha läheb Eestist välja sh 97% omanikutulu, min 60 

mln€ aastas. Lisaks teenused, konsultatsioonid, palgad  

2. Ülehinnastatud tooted. Näiteks kodukindlustuse 

väljamaksutase on stabiilselt alla 50%, st üle poole 

kindlustusmaksest läheb kasumiks ja tegevuskuludeks 

3. Puuduvad kindlustustooted, näiteks saagikindlustus, 

kariloomade kindlustus, jahikindlustus jne 
 

 



LAHENDUS 

Eestist kõrgema elatustasemega EL riikides on ainsaks 

rahvusvaheliste kontsernidega konkureerimise võimaluseks 

kohalik kindlustusühistu 

 

Miks kindlustusühistu? 

1. Kuulub 100% liikmetele ehk klient omanikele 

2. Ärilised prioriteedid lähtuvad liikmete vajadustest, mitte 

välisomaniku kasumieesmärgist 

3. Rahvusvaheline koostöö - järjepidev oskusteabe jagamine 200 

kindlustusühistuga https://www.icmif.org/icmif-knowledge-hub/  
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KUIDAS KINDLUSTUSÜHISTU MUUDAB EESTI 

MAJANDUST? 

• Kindlustusühistu loob eestlastele nende asukohast 

sõltumatu lisatulu (dividend) teenimise võimaluse 

kindlustusmaksetelt (liikluskindlustus, kodukindlustus, 

reisikindlustus jpt), mida niikuinii makstakse  

• Kulude kokkuhoid liikmeboonuse võrra soodsamatelt 

kindlustusmaksetelt 

• Regionaalset arengut soodustavad kindlustustooted 

nagu jahikindlustus, saagikindlustus, kariloomade 

kindlustus, metsakindlustus 



KUI SUURE OSA VÄLISOMANIKELE MINEVAST 60 MLN € 

KASUMIST KINDLUSTUSÜHISTU EESTIMAALE JÄTAKS? 

Täpselt niisuure osa, kuipalju inimesi ja 

ettevõtteid liitub kindlustusühistuga! 

 
Eestist kõrgema elatustasemega EL riikides on 

kindlustusühistute turuosa kahjukindlustuses 40% … Eestis 

hetkel 0%. 



ÜKS KOMPLEKSLAHENDUS PÕLLUMAJANDUSETTEVÕTTELE 

1. ÜKS hakkab pakkuma kõiki standardseid 

kindlustusteenuseid, mida juba turul pakutakse: 

sõidukite, masinate ja seadmete, hoonete, 

rajatiste, kauba, inventari jms kindlustus 

2. Lisaks spetsiifilised teenuseid, mida praegu Eestis 

ei pakuta: näiteks saagikindlustus, kariloomade 

kindlustus, vajadusel kaaskindlustuse 

koostöövormis 
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NÄIDE. SAAGIKINDLUSTUS KOOSTÖÖS SAKSAMAA KINDLUSTUSÜHISTUGA 

VEREINIGTE HAGEL ROHKEM KUI 250 PÕLLUKULTUURILE. ALATES 2022 

Põllukultuurid PUUVILJAD, 
KOGUVILJAD 

HUMAL TUBAKAS 

KÖÖGIVILJAD Viinamarjad 

Okaspuud ja muud 
erikultuurid 

ROHUMAA 



KINDLUSTUSÜHISTU LUUAKSE LIIKMETE POOLT 

JA TÄNU LIIKMETE USALDUSELE 

● Liikmeks on oodatud eraisikud ja ettevõtted 

● Astu liikmeks ja panusta osakapitali 

● Kui ei soovi kohe kapitali panustada, siis 

märgi https://www.eky.ee/eesti-

kindlustusuhistu-uks-kapitalikogumine/  

● Lisainfo ja liikmeks astumine www.eky.ee 
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KONTROLLFUNKTSIOON 

Äriplaani ja edasikindlustuslahendust on 

Finantsinspektsioonile tutvustatud 

 

Kindlustusühistu tegevus on 100% 

Finantsinspektsiooni kontrolli all 



Tänan! 

Tarmo Lääne 

tarmo.laane@eky.ee 

tel 505 0523 

mailto:tarmo.laane@eky.ee

