
KINDLUSTUSE PÕHITERMINID ON 
JÄRGMISED 

• Soodustatud isik on üksikisik või äriühing, kes saab kindlustuspoliisi alusel kindlustusjuhtumi toimumise 

korral väljamakse. Soodustatud isik ei pea olema kindlustatu/kindlustusvõtja ja kindlustuspoliisil võib olla 

rohkem kui üks soodustatud isik. 

• Nõude esitaja on kas soodustatud isik, kes esitab kindlustuspoliisi kohase nõude, või üksikisik või ettevõte, 

kes esitab nõude soodustatud isiku vastu, kui see nõue on kindlustuspoliisiga kaetud. 

• Nõude töötlemine on kindlustuspoliisist tuleneva nõude käsitlemise protsess 

• Hinnapakkumine on hinnapakkumise esitamise protsess potentsiaalsele kindlustatule/kindlustusvõtjale 

kindlustuspoliisi eest 

• Algus on kindlustuspoliisi algus 

• Kindlustus on riskide koondamine ja ülekandmine, et tagada asjaolude võimaliku muutumise korral 

finantskaitse. On mitmeid kindlustusliike. Väljend kindlustus võib tähendada ka edasikindlustust. 

• Kindlustuspoliis on kindlustusleping kindlustusandja ja kindlustatu/kindlustusvõtja vahel 

• Kindlustusturu osaline/osalised või osalised on vahendaja, kindlustusandja või edasikindlustaja  

• Kindlustatu/kindlustusvõtja on isik või ettevõtja, kelle nimel on kindlustuspoliis välja antud. Potentsiaalne 

kindlustatu/kindlustusvõtja võib kindlustuspoliisi ostmiseks vahendaja või kindlustusandja poole pöörduda 

otse või hinnavõrdluse veebisaidi kaudu  

• Kindlustusandjad (mõnikord nimetatakse ka kindlustajateks) pakuvad kindlustatutele/kindlustusvõtjatele 

kindlustusmakse eest kindlustuskaitset. Kindlustusandja võib olla ka edasikindlustaja  

• Vahendajad aitavad kindlustusvõtjaid ja kindlustusandjaid kindlustuskaitse korraldamises.  Nad võivad 

pakkuda nõustamist ja tegeleda nõuetega. Paljud kindlustus- ja edasikindlustuspoliisid on saadud 

vahendajate kaudu 

• Poliisi haldamine on kindlustuspoliisihaldamise protsess pärast selle algust 

• Kindlustusmakse on rahasumma, mille kindlustatu/kindlustusvõtja peab kindlustusandjale 

kindlustuspoliisis maksma 

• Edasikindlustajad: pakuvad kindlustuskaitset teisele kindlustusandjale või edasikindlustusandjale. Sellist 

kindlustust nimetatakse edasikindlustuseks 

• Kehtivuse pikendamine on kindlustusandja kindlustuspoliisi järgne tegevus, kui ta pakub 

kindlustatule/kindlustusvõtjale hinnapakkumise uue kindlustuspoliisi jaoks, mis olemasolevat 

kehtivusaja lõppemisel asendab  



ANDMEKAITSE PEAMISED TERMINID ON 
JÄRGMISED 

• GDPR (EL-i isikuandmete kaitse üldmäärus) on EL-i isikuandmete kaitse üldmäärus ja kehtiv riiklik 

andmekaitsealane õigusakti riigis, kus Marsh on asutatud 

• Andmete vastutav töötleja on üksus, mis kogub ja haldab isikuandmeid. See otsustab, milliseid 

isikuandmeid see teie kohta kogub ja kuidas neid isikuandmeid kasutatakse. Andmete vastutav töötleja 

võib olla ükskõik milline kindlustusturu osaline, kes kasutab teie isikuandmeid [Kuidas me teie 

isikuandmeid kasutame ja avalikustame] sätestatud eesmärkidel. 

• Isikuandmed on mis tahes andmed, mille kaudu saab teid tuvastada ja mis on teiega seotud.  See võib 

hõlmata andmeid teie tehtud mis tahes nõuete kohta  

• Isikuandmete töötlemine hõlmab teie isikuandmete kogumist, kasutamist, salvestamist, avaldamist või 

kustutamist 


