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KOMMENTEERITUD KOKKUVÕTE JA ARUTELU1 

I. KOMMENTEERITUD KOKKUVÕTE 

Ärikindlustussektori uuringu eesmärk on analüüsida ettevõtjatele suunatud 
kindlustustoodete ja –teenuste pakkumist Euroopa Liidus. Nagu osutatud volinik Kroesi 2005. 
aasta juuni teatises, on sektoriuuringu peamine eesmärk saada aru sektori toimimisest, mis 
lõpptulemusena võimaldab välja selgitada konkurentsimoonutused. Selliseid moonutusi saaks 
seejärel kas komisjon või Euroopa konkurentsivõrgustikku kuuluvad riigi konkurentsiasutused 
käsitleda asutamislepingu artiklite 81 ja 82 kohaselt. 

Sektoriuuringu esialgsed tulemused, mida kirjeldatakse käesolevas vahearuandes, 
tuginevad dokumentide analüüsile ning kindlustusseltse, kindlustusvahendajaid ja 
edasikindlustusandjaid ning riikide kindlustusseltside, kindlustusvahendajate ja riskijuhtide 
liitusid hõlmavale uuringule. Kindlustusandjaid ja -vahendajaid, eelkõige kindlustusmaaklereid 
hõlmavas uuringus kasutati statistilisi valikumeetodeid.  Uuringu erinevates etappides oli 
vastuste protsent vahemikus 80%-100%. 

Sektoriuuringu käigus uuriti järgmisi valdkondi: 
• ärikindlustussektori finantsaspektid; 
• ärikindlustussektori lepingute kestus; 
• edasikindlustus; 
• müügikanalite struktuur, roll ja tasustamine; 
• horisontaalne koostöö kindlustusandjate vahel. 

1. ÄRIKINDLUSTUSSEKTORI FINANTSASPEKTID 
Vastavalt tulemustele, mis tuginevad standardsele kasumlikkuse tasemele, mille 

kasutamine kindlustussektoris on tavapärane ning millega võrreldakse konkurentsivõimet, on 
EL25 riikides ärikindlustus kõrge kasumlikkusega. Ärikindlustuse maksueelne kasum oli 2005. 
aastal Euroopa kolmel suurimal kindlustusturul ligikaudu 26%, kuid see erines oluliselt 
kindlustusliikide ja liikmesriikide lõikes. Kindlustuse kasumimäärad erinevad EL25 riikides 
sama kindlustusliigi puhul kuni 200% ja samas riigis eri kindlustusliikide puhul kuni 100%. 
Kindlustus on enamikes liikmesriikides püsinud kasumis juba mõnda aega, kuid võrreldes EL15 
riikidega on uute liikmesriikide kasumlikkus olnud tunduvalt suurem. 

Kindlustusseltside kulubaasid erinevad EL25 riikides oluliselt ning need ei ole seega 
ühtsed. Eelkõige on uute liikmesriikide kindlustusandjate kulumäärad järjepidevalt suuremad 
kui EL15 riikides. Seega näib, et mida väiksem on turgude tõhusus liikmesriigi tasandil, seda 
suurem on kasumlikkus. 

Kasumlikkuse erinevuse ulatus näitab turu märkimisväärset killustatust ning hindade 
vähendamise potentsiaali mitmes liikmesriigis.  

Suur ja pidev kasumlikkus mõnes liikmesriigis võib olla ka turuvõimu kasutamise 
tulemus. Edasise uurimise käigus püütakse välja selgitada seda, kas finantstulemuste ja 
võimalike konkurentsitõkete vahel esineb mõnedel turgudel põhjuslik seos. 

Lõpetuseks tuleb märkida, et mõned liikmesriigid näitavad tunduvalt kõrgemat 
kasumlikkust väikese ja keskmise suurusega ettevõtete (VKEde) segmentides kui suurklientide 

                                                 
1  Ärikindlustussektori uuringu vahearuande täistekstiga saab tutvuda järgmisel aadressil: 

http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/others/sector_inquiries/financial_services/interim_report_240120
07.pdf  
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puhul. See võib viidata sellele, et nendes liikmesriikides kasutatakse VKEde kasumlikkust 
suurklientide madala tasuvuse ristsubsideerimiseks.  

2. ÄRIKINDLUSTUSSEKTORI LEPINGUTE KESTUS 
Uuringu tulemused näitavad, et kindlustuslepingute keskmine kestus kindlustusliikide 

lõikes erineb liikmesriigiti oluliselt.  Kui paljudes liikmesriikides sõlmitakse enamik 
kindlustuslepinguid üheks aastaks, on pikaajaliste lepingute sõlmimine levinud jälle mõnes 
teises liikmesriigis, nt  Austrias, Itaalias, Madalmaades ja Sloveenias. 

Lisaks on levinud lepingutesse klauslite lisamine, mis võimaldavad lepingute 
automaatset uuendamist või pikendamist. 

Selles valdkonnas ei näita andmed olulisi erinevusi suurklientide ja VKEde suhtes 
kohaldatava tava vahel. 

Teatavatel juhtudel on kindlustusseltsi lepinguga pakutav kindlustuskatte kestus 
kindlustusseltsi konkreetse turustatava toote oluline tooteomadus.  Kuni kindlustuskatte kestus 
on tootemääratluse osa, tundub ebatõenäoline, et see võib endast konkurentsipiirangut kujutada. 
Kui aga sellega tegemist ei ole, võivad ärikindlustussektori pikaajalised lepingud teatavatel 
tingimustel põhjustada konkurentsiprobleeme, mis on seotud kindlustusturgude välistamise 
ohuga uute kindlustusseltside jaoks.  

Pikaajalistes lepingutes esinevate välistavate mõjude hindamine sõltub oluliselt sellest, 
milline on sarnaste pikaajaliste lepingute kumulatiivne mõju turule juurdepääsu suhtes. Samuti 
tuleb hinnata teisi tegureid, mis on seotud lepingu majandusliku ja õigusliku raamistikuga. 
Ühest küljest on need tegurid seotud uue konkurendi võimalustega sekkuda lepingutesse ja 
teisalt tingimustega, mille kohaselt konkurentsivõimelised jõud asjaomasel turul tegutseda 
võivad. Lõpetuseks on vaja hinnata seda, millises ulatuses osalevad teatava kindlustusandja 
sõlmitud lepingud kumulatiivses mõjus, mis hõlmab selle turu kõiki sarnaseid lepinguid. 

Edasise uurimise käigus hinnatakse välistamise riskide võimalikkust. 

3. EDASIKINDLUSTUS 
Oluline osa maailma suurimatest edasikindlustusandjatest asub Euroopa Liidus. 

Edasikindlustusandjad tegutsevad kogu maailmas, sest edasikindlustus on eelkõige 
rahvusvaheline äri. 

Euroopa Komisjon on koondumiste hindamisel lähtunud sellest, et edasikindlustuse 
osutamist tuleb lugeda üheks asjaomaseks tooteturuks, mis hõlmab kõigi riskiklasside 
edasikindlustust, sest edasikindlustusandja, kes katab konkreetse kindlustusliigi riske, võib 
lihtsalt ja kiiresti viia kapitali ja ressursse ühest katteliigist teise (pakkumise asendatavus).  

Sektoriuuringu tulemused näitavad, et 91% kindlustusandjatest võtab 
edasikindlustusandjate valikul arvesse finantsreitinguid ja 95% kindlustusandjatest on kindlaks 
määranud miinimumreitingu, millest väiksema korral edasikindlustusandjatelt edasikindlustust 
ei osteta. See tõstatab küsimuse nii erinevate edasikindlustusandjate nõudluse asendatavuse 
kohta kui ka selle kohta, kas reitingud võivad teatavatel juhtudel mõjutada tooteturu määratlust.  

Kui märkimisväärse hulga edasikindlustusandjate reitingud langevad, kerkib esile 
küsimus, kas kindlustusandjad jätavad reitinguootused muutmata, kui sellega kaasneks olukord, 
kus ainult väga vähe edasikindlustusandjaid oleksid suutelised enamikele kindlustusandjatele 
kindlustuskatet pakkuma. 

Samuti näitab uuring, et ELis tegutsevad edasikindlustusseltsid lisavad oma klientidega 
ehk otseste kindlustusandjatega sõlmitavatesse lepingutesse nn parimate tingimuste klausli. See 
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klausel võimaldab teataval edasikindlustusandjal kasu saada soodsamatest tingimusest võrreldes 
nendega, mida sama kindlustusandja ja teine edasikindlustusandja oleksid võinud sama 
edasikindlustuslepingu puhul omavahel kokku leppida. See "parimate tingimuste" klausel võib 
esineda nii kohustuslikus kui ka vabatahtlikus edasikindlustuses. Kõnealune klausel võib 
esineda eri vormides, vahel isegi templi kujul. 

"Parimate tingimuste" klausliga ühtlustatakse tingimused asjaomaste 
edasikindlustusandjate jaoks kõige soodsamal tasemel, olenemata nende omadustest, mis on 
vastuolus kindlustusandja ning seeläbi kokkuvõttes ka ärikindlustuse lõppkliendi huvidega. 
Kõnealune klausel suurendab ka hinnaläbipaistvust ja teatavatel tingimustel võib piirata 
konkurentsi EÜ asutamislepingu artikli 81 lõike 1 tähenduses. Mõned vastanud esitasid siiski 
õigustusi kõnealuse praktika kasutamiseks. 

4. MÜÜGIKANALITE STRUKTUUR, ROLL JA TASUSTAMINE 
Ärikindlustustooteid müüakse eri kanalite kaudu kas otse kindlustusseltside poolt või 

kaudselt ainuesindajate (või lepinguga seotud agentide), esindajate (või sõltumatu esindaja), 
kindlustusmaaklerite, pankade või finantsinstitutsioonide poolt. 

Müügikanalite struktuur on liikmesriigiti erinev eelkõige ajaloolistel ja kultuurilistel 
põhjustel, kuid erinevusi esineb ka kindlustusliikide ja/või asjaomaste klientide lõikes. Kuigi 
mitmed kindlustusseltsid kasutavad rohkem kui ühte müügikanalit, teenindavad 
ärikindlustusturgu peamiselt kindlustusmaaklerid. Enamiku kindlustusliikide puhul on 
ainuesindajad teine enimkasutatud müügikanal ELis. 

Mõned müügistruktuurid (nt ainuesindajate võrgud) võivad teatavatel tingimustel 
osutuda turule sisenemise tõketeks. Kuid samas võib kindlustusmaaklerite struktuur selliste teise 
riigi kindlustusandjate jaoks, kellel puudub või ei ole piisavalt arenenud müügivõrk, turulepääsu 
hoopis lihtsustada. Kindlustusandjaid hõlmava uuringu kohaselt on juurdepääs müügi 
infrastruktuurile üheks olulisemaks teguriks, mis mõjutab kindlustusandjate otsust  uuele turule 
siseneda. 

Kindlustusmaaklerite roll on viimase 20 aasta jooksul muutunud. Traditsiooniline nn 
turusobitaja roll, kus teenuste sisuks oli riskide üleandmine kliendilt kindlustusandjale, on 
tänaseks asendunud klientidele ja kindlustusandjatele teenuste osutamise rolliga. 
Maakleriturgude suurenev konsolideerumine ja kontsentreerumine on aidanud kaasa maaklerite 
arvu ja ressursside suurenemisele. Lisaks on tehnoloogia areng innustanud maaklereid 
klientidele pakkuma täiendavaid ja uuenduslikke teenuseid. 

Sektoriuuringute tulemustest on näha, et kuigi  keskmiselt tegelevad maaklerid suure 
hulga kindlustusandjatega, siis tegelikkuses on suur osa nende ärist keskendunud vaid väga 
väikesele kindlustusandjate osale. 

Maaklerid tegutsevad nii oma klientide nõustajatena kui ka kindlustusandja 
müügikanalina, omades volitusi toimimiseks nii kindlustusandja kui –võtja nimel. Selline 
kaksikroll võib olla huvide konfliktide allikaks nende klientidele pakutava nõu ja nende enda 
ärihuvide vahel. 

Nende tegurite hulgas, mis määravad kindlaks selle, millist kindlustusandjat maakler 
oma klientidele soovitab, on kõige olulisemad tehingu eest küsitav hind, kindlustusandja 
finantsolukord ja pakutav riskikate. Nende tegurite olulisus erineb ELis vähe, olgu tegemist siis 
suurklientide või VKEdega. Samas võib täheldada, et maaklerid informeerivad suurkliente 
paremini kui VKEsid. Kuigi hinnapakkumiste arv ja konkreetse kindlustusandja tingimused, 
mille alusel maaklerid kliente nõustavad, erinevad liikmesriigiti oluliselt, kasvab see arv 
märkimisväärselt vastavalt kindlustatava riski keerukusele. Mida suuremad riskid, seda paremat 
nõu kliendid saavad. 
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Sõltumatute vahendajate, eelkõige maaklerite rolli kindlustusturul konkurentsi 
edendamisel võib nõrgendada mitte ainult nende kaksikrollist tulenev huvide konflikt, millele 
juhtisime tähelepanu eespool, vaid ka maaklerite tasuga seonduvad huvide konfliktid. Sellised 
huvide konfliktid võivad mõjutada klientidele antava nõu objektiivsust. 

Selles kontekstis pälvisid erilist tähelepanu tingimuslikud komisjonitasud seoses 2004.–
2005. aastal Ameerika Ühendriikides toimunud nn Spitzeri uurimisega, mis hõlmas maailma 
suurimaid kindlustuse maaklerifirmasid ja mitmeid kindlustusseltse. Tingimuslikud 
komisjonitasud on tasud, mida kindlustusandjad maksavad vahendajatele vastavalt kokkulepitud 
eesmärkide saavutamisele. Seega võivad sellised maksed kujutada endast soodustusi 
vahendajatele, et suunata näiteks suurt hulka või kasumlikke ettevõtjaid teatavate valitud 
kindlustusseltside juurde. See aga ei pruugi olla klientide huvides. 

Sektoriuuringu tulemused kinnitavad seda, et tingimuslike komisjonitasude lepingud olid 
varem paljudes liikmesriikides laialt levinud, eriti EL15 riikides.  Mõned vahendajad on saanud 
tingimuslikelt komisjonitasudelt märkimisväärset tulu, milles võib aga esineda võimalik huvide 
konflikt. Näib, et uurimine Ameerika Ühendriikides ja suurenenud avalikkuse tähelepanu on 
sundinud turul osalejaid tingimuslike komisjonitasude lepingute tava muutma, kuid mitte 
tingimata loobuma kõigist tingimuslikest komisjonitasudest. Muud turul osalejad ei ole oma 
tavasid muutnud. Komisjon kavatseb kõnealust küsimust edasi uurida. 

Nagu seda riskijuhtide liidud sektoriuuringu käigus kinnitasid, suhtuvad 
kindlustuskliendid kriitiliselt vahendajate tasu läbipaistvuse puudumisse. Uuringust on näha, et 
vahendajad kogu ELis ei anna oma klientidele omal algatusel teada, milliseks kujuneb nende 
komisjonitasu kindlustuslepingu sõlmimise korral. Nende klientide osakaal, kellele uuringus 
osalenud liikmesriikidest vastanud komisjonitasu omal algatusel avalikustavad, on ainult 3%–
30%, välja arvatud Taanis, Soomes ja Rootsis. Vastanute sõnul on tasu avalikustamise näitajad 
tunduvalt suuremad klientide vastavasisulise taotluse korral.  Kuid andmete usaldusväärsuse 
suhtes jääb siiski teatavaid kahtlusi, sest mitme vastanu sõnul kliendid sellist teavet väidetavalt 
ei nõua. Komisjonitasude puhul koosneb kindlustatava poolt makstud kindlustuspreemia 
riskikatte ja vahendusteenuste hinnast, sest mõlemad on koondatud ühte paketti. Vahendajate 
tasu läbipaistvuse üldine puudumine vähendab vahendusteenuste puhul võimalikku 
hinnakonkurentsi. Sektoriuuringu käigus uuritakse seda küsimust edasi, et teada saada 
ärikindlustuse klientide arvamusi.  

Komisjonitasudelt soodustuste andmise keeld võib endaga kaasa tuua edasimüügihinna 
sidumise ning seega kujutada endast konkurentsipiirangut, mille puhul ei ole võimalik kasu 
saada vertikaalkokkuleppe ja kooskõlastatud tegevuse määrusega ette nähtud grupierandist (22. 
detsembri 1999. aasta määrus (EÜ) nr 2790/1999). Komisjonitasudelt soodustuste andmine on 
siiani seadusega keelatud Saksamaal. Komisjon uurib täiendavalt, millises ulatuses 
komisjonitasude soodustusi antakse ning seda, kas esineb lepinguid või tavasid, millega 
vahendajatel keelatakse klientidele komisjonitasudelt soodustuste andmine.  

5. HORISONTAALNE KOOSTÖÖ KINDLUSTUSANDJATE VAHEL 
Horisontaalne koostöö kindlustusandjate vahel erineb liikmesriigiti ja kindlustusliikide 

lõikes oluliselt. 

Mõned koostöövormid on käsitletavad grupierandina vastavalt määrusele (EÜ) nr 
358/2003, mis võeti vastu 27. veebruaril 2003 ja mis kehtib kuni 31. märtsini 2010. Selle 
määrusega nähakse ette grupierand lepingute suhtes, mis käsitlevad kalkulatsioone ja uuringuid, 
standardkindlustustingimusi, riskide ühist kindlustuskatet ja ohutusseadmeid. 

Eelkõige on uuringust näha, et kalkulatsioonide ja uuringute alane koostöö on 
märkimisväärne Saksamaal ja Belgias ning kindlustusliikide puhul tehakse tõhusat koostööd 
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liikluskindlustuse, varakindlustuse, ärikatkestuskindlustuse, keskkonnavastutuskindlustuse, 
õnnetusjuhtumi, meditsiinikulude ja tsiviilvastutuskindlustuse valdkonnas. Samas näib selline 
koostöö vähemtähtis sellistes liikmesriikides nagu Ungari, Taani ja Poola. Samuti ei ole koostöö 
nii laialdane ametialase vastutuskindlustuse ning krediidi- ja garantiikindlustuse puhul. 

Mõned liidud väitsid oma vastustes, et nad ei tee alati kalkulatsioone ja uuringuid, mis 
oleksid kättesaadavad nendele kindlustusseltsidele, kes ei ole liidu liikmed. 

Lepingud, mis käsitlevad standardkindlustustingimuste kehtestamist ja 
teatavakstegemist on sektoriuuringu tulemuste kohaselt ärikindlustuses peaaegu kõigi 
kindlustusliikide puhul laialt levinud, kuid eriti varakindlustuse, ärikatkestuskindlustuse ja 
tsiviilvastutuskindlustuse puhul. Selline koostöö ei ole eriti innukas Tšehhi Vabariigis ega 
Poolas ning Hispaanias, Kreekas ja Iirimaal puudub see peaaegu üldse. 

Enamik liitusid väitis, et nende standardkindlustustingimused ei ole siduvad ega 
soovituslikud, kuid mõned jälle väitsid, et nad soovitavad standardkindlustustingimusi. Ühe 
liidu puhul olid standardkindlustustingimused isegi siduvad. Lisaks ei avalda mõned liidud 
standardkindlustustingimusi kõigile huvitatud isikutele. 

Sektoriuuring hõlmas ka kindlustuspreemiate indekseerimise klausleid. Need klauslid 
on üks konkreetne liik standardkindlustustingimusi, millega nähakse pikemaks kui üks aasta 
sõlmitud lepingute ja olemasolevate lepingute uuendamise või pikendamise korral ette 
preemiate korrigeerimine vastavalt teatavale indeksile. Sektoriuuringus osalenud 
kindlustusandjate vastuste kohaselt kasutab kindlustuspreemiate indekseerimise klausleid 
vastanutest 28%. Nimetatud keskmine varjab siiski seda asjaolu, et selliste klauslite kasutamine 
erineb oluliselt liikmesriigiti ja kindlustusliikide lõikes.  

Näib, et kindlustusandjad kasutavad eelkõige selliseid preemiate indekseerimise 
klausleid, mille nad on ise välja töötanud. Veidi alla poolte vastanutest kasutab indekseerimise 
klausleid, mille on välja töötanud kindlustusseltside liidud. Vastavalt kindlustusseltside liitudest 
saadud teabele on kindlustuspreemiate indekseerimise klauslid välja töötatud ligikaudu kuues 
liidus ja seda peamiselt varakindlustuse ja ärikatkestuskindlustuse valdkondades. 

Kindlustusseltsidelt saadud andmete kohaselt kasutatakse nii varakindlustuse, 
tsiviilvastutuskindlustuse, liikluskindlustuse kui ka ametialase vastutuskindlustuse puhul 
liikmesriigi territooriumi hõlmavaid kindlustuspuule. Selline koostöövorm on levinud 
Saksamaal, Madalmaades, Soomes ja Ühendkuningriigis. Vähemlevinud on see aga Itaalias, 
Balti riikides, Ungaris, Sloveenias ja Poolas. 

Kindlustusseltside liidud osalevad kindlustuspuulides suhteliselt tagasihoidlikult. Nende 
osalemine on olnud eelkõige seotud kindlustuspuulide tegevuse eri aspektidega, sealhulgas 
kindlustuspuuli juhtimise ja koordineerimisega, kindlustuspuuli kuuluvate liikmete vahelise 
andmevahetussüsteemide haldamisega ning kindlustuspreemiate ja kahjunõuete arveldustega. 

Koostöö tehniliste spetsifikatsioonide ning selliste eeskirjade või tegevusjuhiste 
valdkonnas, mille alusel hinnatakse turvaseadmete vastavust, ei mõjuta kindlustusandjate 
poliise  enamikes liikmesriikides (Küpros, Taani, Eesti, Iirimaa, Itaalia, Leedu, Luksemburg, 
Läti, Malta, Poola, Portugal, Sloveenia ja Slovakkia). Samas on sellisel koostööl oluline roll 
Austrias, Belgias, Saksamaal, Soomes, Prantsusmaal, Madalmaades, Rootsis ja 
Ühendkuningriigis. Kõnealune koostöö hõlmab eelkõige varakindlustust, ärikatkestuskindlustust 
ning transpordi- ja liikluskindlustust. Väikest rolli mängib see lennu- ja kõigi 
vastutuskindlustusliikide puhul. 

Kahjunõuete rahuldamise lepingud on liikluskindlustuse puhul levinud Saksamaal, 
Madalmaades, Austrias ja Portugalis. Prantsusmaal on need levinud nii liikluskindlustuse kui ka 
vara- ja ärikatkestuskindlustuse puhul.  Kuid siiski on selline koostöö paljudes liikmesriikides 
väheoluline: Tšehhi Vabariigis, Eestis, Soomes, Ungaris, Leedus, Luksemburgis, Maltal, Poolas, 
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Sloveenias, Slovakkias ning samuti ka Itaalias, Iirimaal ja Ühendkuningriigis eelkõige 
varakindlustuse, ärikatkestuskindlustuse ja tsiviilvastutuskindlustuse puhul. 

Sektoriuuringust selgus, et kindlustusseltside liidud võtavad kindlustusandjatelt harva 
tasu  sellistele andmetele juurdepääsu eest, mida kasutati riskipreemia arvutamisel. 

Võttes arvesse erinevusi, mis uuringu kohaselt esinevad liikmesriikide kindlustusandjate 
vahelise koostöö ulatuses, võib esineda kahtlusi sellise koostöö õigustatuse ja praeguse 
grupierandi määrusega ette nähtud vabastuse ulatuse kohta. Käesoleva vahearuande avalik 
arutelu peaks olema sündmus, kus toimub kõnealust küsimust käsitlev avalik ja viljakas arutelu. 

6. KOKKUVÕTE JA EDASISED SAMMUD 
Sektoriuuring võimaldas luua eespool arutatud viit peamist küsimust hõlmava põhjaliku 

andmebaasi.  Kuid erinevatele turuosalistele saadetud küsimustike keerukuse ja jõupingutuste 
tõttu, mida eelkõige kindlustusandjad ja keskmise ja väikese suurusega vahendajad andmete 
kogumiseks pidid tegema, ei olnud vastused alati nii selged, täpsed ja põhjalikud, kui loodeti. 

Seepärast kavatseb komisjon läbi viia eri huvirühmadega täiendava ja täpsemini 
suunatud uurimise (küsimustike ja/või intervjuude kaudu). Eelkõige keskendub komisjon 
konkurentsiprobleeme tekitavate konkreetsete küsimuste edasisele uurimisele. Need täiendavad 
uurimised mitte ainult ei aita kaasa seni saadud vastustest tulenevate teatavate probleemide 
selgitamisele, vaid teravdavad sektoriuuringu konkurentsifookust ärikindlustuse valdkonnas 
veelgi. 

Uuringu edasises etapis on komisjonil asjaomaste liitude kaudu kavas kaasata 
ärikindlustuse valdkonna kliendid (st VKEd ja suurkliendid), et lõpparuandes oleks võimalik 
kõnealuste küsimuste kohta esitada tasakaalustatud seisukoht. 

Selle vahearuande avaldamisega käivitab komisjon avaliku arutelu, luues tingimused 
aruandes tõstatatud küsimuste avatud ja viljakaks aruteluks. Avalike arutelude lõpptähtaeg on 
10. aprillil 2007.  

9. veebruaril 2007 toimub Brüsselis avalik ärakuulamine, milles osalevad kõik 
huvirühmad: kindlustusseltsid, vahendajad, kindlustusseltside ja -vahendajate liidud, 
seadusandjad ja ärikindlustuse kliente esindavad liidud. 

Sektoriuuringu lõpparuanne, kus esitatakse täiendava uurimise tulemused ja 
kommenteeritakse avaliku arutelu ja ärakuulamise käigus tõstatatud asjaomaseid probleeme, 
avaldatakse 2007. aasta septembris. 
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II. ARUTELU 

1. KÜSIMUSED ARUTELUKS 
Komisjon soovib astuda turuosaliste ja ametiasutustega dialoogi, et arutada 

vahearuandes esitatud sektoriuuringu esialgseid tulemusi. Seepärast kutsub komisjon 
ärikindlustussektori osalejaid, kliente ja teisi huvitatud isikuid esitama oma seisukohti ja 
märkusi esialgsete tulemuste kohta. Lisaks kutsutakse huvirühmi võtma komisjoniga otse 
ühendust, et arutada ärikindlustuse ükskõik millist konkurentsiprobleemi. 

Komisjon on aruteluks pakkunud välja mitmed teemad. Nii saavad huvirühmad esitada 
oma seisukohad peamiste küsimuste kohta. Kõik huvirühmade muud märkused 
vahearuandes esitatud esialgsete tulemuste kohta, mis ei ole allpool esitatud küsimustega 
otse seotud, on samuti väga oodatud.  

Komisjon on aruteluks välja pakkunud järgmised teemad: 

 Erinevused kombineeritud suhtarvude (combibed ratio) vahel 
1. küsimus Kas erinevate kombineeritud suhtarvude kasutamine VKEde ja suurklientide 
puhul teatavates EL25 riikides on igati õigustatud?  

 "Parimate tingimuste" klausel 
2. küsimus Kui laialdaselt on levinud nn parimate tingimuste klausli kasutamine 
edasikindlustuse ja kaaskindlustuse turgudel? Kust on selline klausel pärit? 

3. küsimus Millises läbirääkimiste etapis selline klausel esineb ja millised osalejad/kui palju 
osalejaid selle lisamist taotlevad? 

4. küsimus Kuidas seda klauslit jõustatakse? 

5. küsimus Kuidas mõjutab selline klausel turgu? 

 Pikaajalised lepingud 
6. küsimus Kas olete kogenud, et kindlustuslepingu kestus kujutas endast konkurentsitõket 
kindlustusandjate jaoks, kes soovisid siseneda uuele turule või saada uusi kliente? Palun 
selgitage oma vastust, võttes samuti arvesse lepingu lõpetamise, automaatse uuendamise ja 
pikendamise klausleid. 

7. küsimus Kas olete kogenud, et kindlustuslepingu kestus osutus tõsiseks takistuseks teise 
kindlustusandja juurde üleminekul? Palun selgitage oma vastust, võttes samuti arvesse lepingu 
lõpetamise, automaatse uuendamise ja pikendamise klausleid. 

 Vahendajate tasu 
8. küsimus Millises ulatuses sõltumatud kindlustusvahendajad (maaklerid ja agendid) 
avaldavad oma klientidele kindlustusandjate poolt makstava tasu (st komisjonitasud, 
tingimuslikud komisjonitasud, sealhulgas komisjonitasu kasumilt, tasud osutatud teenuste eest ja 
muud tasud)?  

 Komisjonitasudelt antavad soodustused 
9. küsimus Kas teie liikmesriigis annavad sõltumatud kindlustusvahendajad oma klientidele 
komisjonitasudelt soodustusi? Kui levinud on selline tava VKEde puhul? Kui levinud on see 
suurklientide puhul?  
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10. küsimus Kas kindlustusandjate ja sõltumatute kindlustusvahendajate vahel on lepinguid, 
mille kohaselt klientidele komisjonitasudelt soodustusi ei anta? Kas on muid tavasid, mis ei 
võimalda sõltumatutel kindlustusvahendajatel anda klientidele komisjonitasudelt soodustusi? 

 Horisontaalne koostöö 
11. küsimus Uuringuandmetest on näha, et kindlustusandjate vahelistes koostöövormides 
esineb liikmesriigiti olulisi erinevusi. Kuidas neid erinevusi selgitada? 

12. küsimus Millist kasu olete Teie kui ärikindlustussektori klient saanud käesolevas aruandes 
kirjeldatud kindlustusandjate vahelistest koostöövormidest? 

13. küsimus Kas Teie kui ärikindlustussektori klient olete kunagi kogenud, et käesolevas 
aruandes kirjeldatud kindlustusandjate vahelised koostöövormid on  konkurentsi takistanud? 

2. ARUTELU  
Arutelu on avatud 12 nädalat kuni 10. aprillini 2007. 
Vastused tuleb saata järgmisel e-posti aadressil: 

Comp-Ins-Inquiry-Feedback@ec.europa.eu.  

Vastused palutakse esitada mitte rohkem kui 20 leheküljel, et komisjonil oleks võimalik 
tagasisidet tõhusalt käsitleda. Üks ettevõtja tohib märkusi esitada vaid üks kord. 

Osalejatele antakse teada, et nende kaastöö võidakse avaldada komisjoni veebilehel. 

Võttes aga arvesse, et vastustes võib esineda tundlikke andmeid, võivad osalejad need 
komisjonile esitada mitteametlikul ja konfidentsiaalsel alusel. Komisjon võtab vastutuse tagada 
igasuguse esitatud teabe konfidentsiaalsuse. 

Palun märkige oma vastuses, kui Te ei anna komisjonile volitust oma kaastöö 
avaldamiseks. Kui Teie märkused sisaldavad konfidentsiaalset teavet, palun esitage ka märkuste 
mittekonfidentsiaalne versioon. 


