
Traditsiooniline ühistu ärimudel 

ehitatud uuele tehnoloogiale



MIS ON EESTIS VALESTI?

● Keskmine eestlane on üle EL keskmise 

töökas

● Keskmine eestlane on üle EL keskmise 

akadeemiliselt tark

● Eesti elatustase on alla EL keskmise

● Kas võiksime olla veelgi ettevõtlikumad?



KINDLUSTUSÜHISTU TUTVUSTUS

● Äriregistris alates 15.01.2020

● Liikmeid seisuga 04.12.2020 kokku 352, sh 50 

juriidilist isikut ja 302 eraisikut

● Asutajaorganisatsioonide 

https://www.eky.ee/asutajad/ liikmeid ja asutajate 

allorganisatsioonide liikmeid kokku 200 000

https://www.eky.ee/asutajad/


Kliendibaas, suuremad segmendid

● Eesti Korteriühistute Liit. 1 400 ühistut, kus elab 120 000

inimest

● Eesti Omanike Keskliit 64 000 koduomanikust liiget

● Eesti Jahimeeste Selts, 12 000 liiget. Kokku Eestis 14 000

jahimeest

● Põllumehi, talunikke ja aednikke kokku u 10 000

● Metsaomanikud (eraisikutest asutajate kaudu), 6 000

● Tartu Hoiu-laenuühistu liikmed 3 200



Kindlustusühistud Eestis ja Euroopas

Eestis tegutsevad 

kindlustusseltsid

Kõrgema elatustasemega

Euroopa riikides on ühistutel

kahjukindlustuses

turuosa 40 protsenti

Enne II maailmasõda oli see

niiviisi ka Eestis

Piiriülesed

seltsid

EESTI KAHJUKINDLUSTUS
Turuosad 2019, (435 mln €)



KUULUVUSVAJADUS

Eesti ühiskond on valmis kindlustusühistu 

turule tulemiseks

Kuuluvuse vajadus



MILJON EUROT KASUMIT NÄDALAS EESTIST VÄLJA.

kasvas 13 aastaga

kindlustusturu liidriks
(omakapitali tootlikkus ~ 57%)

Välismaisel kapitalil põhinevad 

kindlustusandjad. viivad

oma teenitud kasumi

Eestist välja



EESTI KINDLUSTUSÜHISTU ÜKS 

PEAEESMÄRGID

● Kindlustuse kliendi staatuse muutmine 

liikme ehk klient – omaniku staatuseks

● Vajadustest lähtuvad mõistliku hinnaga 

kindlustustooted

● Inimlik kahjukäsitlus

● Liikmetele omanikutulu teenimine



SÜNNIME DIGITAALSENA INSLY PLATVORMIL

• Kogu protsess on 100% digitaalne ja 

automatiseeritud

• Kiire ja soodne „No Code“ uute toodete 

ehitamine

• Avatud API

• Reaalajas kasumi arvutus riski põhiselt

IT arhitektuuri põhimõtted

# Micro service architecture # Unlimited objects per policy, unlimited products per object, unlimited insurers per product # Time machine # Transaction

processing and database as double-entry # Policy ledger can accept any insurance product with minimal or no configuration # Big data support without any

additional development # Data driven UI # Simple data structure # Data lake that feeds Data Warehouse # Atomic data model # API for everything out of the box

# Serverless



LOOME RAKENDUSE MEIE 200 000+ LIIKME 

TEENINDAMISEKS

• Lihtne toodete hinnaarvutus ja poliisi 

ostmine

• Kõikide poliiside „rahakott“

• Reaalajas kasumi osa näitamine liikmele

• Kommunikatsioon liikmetega

• Kahjust teatamine

• Kahjude ära hoidmine

• Kasutuspõhised kindlustuslahendused



JÄRGMISED TEGEVUSED

1. 2. 3.
Osakapitali Tegevusluba Turule
kogumine ja arendus sisenemine



Milliseid olulisi vajadusi suudab ÜKS olemasolevatest 

kindlustusseltsidest paremini ja rohkem rahuldada?

Vajadus ÜKS Teised Eesti kindlustusandjad

Omanikutulu, investeerimisvõimalus Jah Ei

Raha jääb Eestisse Jah 96% Ei

Maslow püramiidi 3 tase

“Kuulumine ja sotsiaalsed

vajadused”

Jah. Kõik liikmed on kaasatud

ja osalevad ühistu tegemistes,

vastavalt soovile, kes rohkem

kes vähem.

Ei. Kõik Eesti seltsid saavad

pakkuda ainult “Turvalisust” (2.

tase). Kliendi staatusest pole

võimalik kõrgemale tõusta.

Klientidele vajalikud spetsiifilised 

tooted (kariloomade kindlustus, 

saagikindlustus, jahikindlustus 

metsakindlustus, muusikute

kutsehaiguste kindlustus jne)

Jah, kui see on liikmete ehk

klient-omanike soov, sest

kliendid on ka omanikud ja

valivad juhtorgani liikmed, kes

panevad paika prioriteedid

Väike tõenäosus, reeglina otsused 

langetatakse välismaal (va Salva ja 

Inges). Välismaiste juhtide jaoks ei 

ole Eesti klientide spetsiifilised

kindlustusvajadused olulised.

Soodsamad kindlustusmaksed.

Eeskätt ülehinnastatud

masstoodete segmentides nagu

näiteks kodukindlustus ja

ettevõtete varakindlustus

Jah, liikmetele. Eeldus

kuluefektiivne ärimudel, st

piisavalt palju otsekliente

(liikmeid) ja efektiivne

äriprotsesse toetav tehnoloogia

Eestis ainsana Swedbank Kindlustus 

on väga kuluefektiivne. Teistest on 

ühistul võimalik 3-4 aastaga saada 

efektiivsemaks.



ÜKS LIIKMEKS ASTUMISE PÕHJUSED. 

KÜSITLUSE TULEMUSED

Investeerimise huvi, 
18%

Kindlustustoote huvi, 
23%

Ühistuline ettevõtlus, 
21%

Tuttava soovitus, 6%

Eesti asi, 32%



EDASIKINDLUSTUS

Esimesed kolm aastat:

● Väikesed ja keskmised kahjud hüvitame koos 

edasikindlustajatega: rohkem edasikindlustajad, 

vähem ÜKS

● Suured kahjud hüvitavad ainult edasikindlustajad



KONTROLLFUNKTSIOON

Äriplaani ja edasikindlustuslahendust on 

Finantsinspektsioonile tutvustatud

Kindlustusühistu tegevus on 100% 

Finantsinspektsiooni kontrolli all



KASU EESTILE

• Järgmise 20 aasta jooksul jätame Eestisse vähemalt 152 

miljonit kasumieurot, mis muidu läheks välisomanikele

• Toome Eestisse puuduolevad, regionaalarengut 

soodustavad tooted nagu kariloomade kindlustus, 

saagikindlustus, jahikindlustus, metsakindlustus, muusikute

kutsehaiguste kindlustus jne

• Säilitame Eestis kindlustusalase oskusteabe ja loome iga 

aasta 10 uut tarka töökohta 



ASTU LIIKMEKS JA PANUSTA OSAKAPITALI

● Liikmeks on oodatud eraisikud ja ettevõtted

● Liitumistasu kõigile 15€. Kuni 31.12.2020

● Eraisiku osamaksete vahemik alates 100€  

● Jur isiku osamaksete vahemik alates 500€

● Lisainfo ja liikmeks astumine 

https://www.eky.ee/

https://www.eky.ee/


Tänan!

Tarmo Lääne

tarmo.laane@eky.ee

tel 505 0523

mailto:tarmo.laane@eky.ee

