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SISSEJUHATUS 

 

Reisimiseks annab põhjust nii inimeste tahe puhata rutiinsest keskkonnast eemal, kohustused ja 

ambitsioon globaliseerunud ärimudelis, kui ka soov näha oma sugulasi, tuttavaid ja järeltulijaid, 

kes üha avatumas maailmas on leidnud oma elupaiga mujal. Üha enam inimesi on hakanud huvi 

tundma reisikindlustuse toote vastu, et tagada endale ja/või oma lähedastele kindlustunne reisil 

viibides. Reisikindlustuse sõlmimine ei vähenda tekkivate riskide realiseerimise võimalust, aga 

kindlustuse olemasolul on inimesed negatiivseteks sündmusteks paremini valmistunud.  

Teema on aktuaalne, kuivõrd varem ei ole arenenud maade inimkonnal olnud sellist vabadust ja 

võimalust reisida ning varem ei ole reisikindlustus leidnud sellist kajastamist üheski meedia- 

ega suhtluskanalis. Inimeste teadlikkus reisikindlustusest ja selle vajalikkusest on oluliselt 

tõusnud. Järjest enam eelistatakse standardlahendustele paindlikke ja vajaduste põhiseid 

kindlustamise võimalusi, mis vastavad reisi eesmärkidele. Kuna tarbijate huvi kasvab, siis on 

oluline, et kindlustuspakkujad suudaks pakkuda neile vajaduste põhiseid lahendusi, täiendades 

reisikindlustuse toodet ja tingimusi. Samas on oluline kindlustusandjatele teada, millised tegurid 

mõjutavad enim nende konkurentsivõimet ja turuosade osakaalu. 

Bakalaureusetöö eesmärk on välja selgitada erinevate kindlustuspakkujate turuosad Eestis ning 

esitada peamised tegurid, mis mõjutavad reisikindlustuse turuosade suurusi. 

Eesmärgi täitmiseks on püstitatud järgmised uurimisülesanded: 

1. Anda ülevaade kindlustuse ajaloost ja selgitada reisikindlustuse olemust 

2. Analüüsida reisikindlustuse sisse- ja väljamaksete dünaamikat Eestis, aastatel 2013-2018 

3. Võrrelda Eesti kindlustusseltside reisikindlustuse tooteid ja tingimusi kindlustusseltside 

vahel 

4. Käsitleda reisikindlustuse turuosade suurusi mõjutavad tegureid 

5. Teostada regressioonianalüüs reisikindlustuse preemiate suurusi mõjutatavatest teguritest 
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Töö autor uurib ja annab ülevaate, milliste juhtumite suhtes on võimalik kindlustada, selgitab 

reisikindlustuse tähtsust, uurib tegureid, mis mõjutavad sisse- ja väljamakseid ning toob välja 

reisikindlustuse erinevad liigid. Lisaks võrdleb töö autor kahjukindlustusseltside tingimusi, 

uurib kes on turuliidrid ja kas turuliidriks olemine tähendab ka suuremat kasumit.  

Bakalaureusetöö koosneb teoreetilisest ja empiirilisest osast. Teoreetilises osas on eesmärgi 

täitmiseks selgitatud kindlustuse tähtsust, antud ülevaade kindlustuse ajaloost ja 

kindlustustegevuse liikidest. Samuti on eesmärgi täitmiseks selgitatud reisikindlustuse 

olemust, eesmärki, vajalikkust ja kirjeldatud reisikindlustuse toote erinevaid liike. Lisaks on 

uuritud kindlustuspreemiate mahtu mõjutavaid tegureid ja turuosade kujunemist. 

Bakalaureusetöö empiirilises osas on võrreldud reisikindlustuse liike, tingimusi ja uuritud teisi 

reisikindlustuse turuosade suurusi mõjutavaid tegureid. Bakalaureusetöös võrreldud 

tingimuste erinevused annavad kindlustusandjatele informatsiooni, millele pöörata tähelepanu 

kindlustustingimuste loomisel ja selgitavad tarbijate valikute võimalikke põhjuseid. Samuti on 

uuritud reisikindlustuse turuosade jagunemist ja sisse- väljamaksete dünaamikat. 

Reisikindlustuse sisse- ja väljamaksete dünaamika analüüs annab ülevaate turu kujunemisest 

ja jätkusuutlikkusest. 

Töö eesmärgi täitmiseks on reisikindlustuse preemiate suurusi mõjutatavate tegurite põhjal 

koostatud regressioonianalüüs. Töös analüüsitud perioodi pikkus on kuus aastat, mis on täpse 

regressioonianalüüsi jaoks ebapiisav. Seetõttu on analüüsis kasutatud igakuiseid andmeid ja 

valimi suurus on 72. Regressioonimudeli koostamisel kasutatud tegurid on: brutopalk, 

preemiate maht, inflatsioonimäär (tarbijahindade harmoneeritud indeks (THHI), töötuse määr, 

ja intressimäär (kodumajapidamistele pankade poolt antud eluasemelaenude kaalutud 

keskmine). 

Reisikindlustuse toodete-, tingimuste võrdlus ja kahjusuhte analüüs annab kindlustusseltsidele 

informatsiooni ja ülevaate turu olukorrast. See aitab kindlustusseltsidel oma reisikindlustuse 

toodet muuta või täiendada, et püsida konkurentsis ja teenida kasumit. Bakalaureusetöö on 

suunatud kindlustusandjatele ja inimestele kes soovivad olla teadlikumad reisikindlustuse 

kaitsete ja tingimuste osas reisikindlustust sõlmides. 
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Bakalaureusetöö allikateks on erinevad veebilehed, teadusartiklid, teadustööd, erinevad 

kodumaised ja välismaised kirjandusallikad. Arvnäitajad on kogutud Eesti Statistikaameti ja 

Eurostati kodulehekülgedelt. Uurimustöö eesmärkide saavutamiseks on kasutatud võrdlevat 

meetodit ja regressioonianalüüsi.  
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1. REISIKINDLUSTUSE TEOREETILINE KÄSITLUS 
 

 Kindlustuse tähtsus, ajalugu ja kindlustustegevuse liigid 
 

Kindlustus on majanduses riskide juhtimise vorm, mida kasutatakse ettevaatusabinõuna 

rahaliste kaotuste riski vastu. (Kindlustusõigus 2018: 17) Kindlustusselts loob kindlustanud 

isikute sissemaksetest fondi, millest hüvitatakse kahjujuhtumi korral kindlustusvõtjale tekkinud 

kahjud. Kindlustuse puhul on tegemist justkui usalduse müümisega, sest kindlustustoode ei ole 

käega katsutav. Sellepärast on oluline kindlustusandja ja kindlustusvõtja vaheline koostöö ja 

usaldus. Tähtis on sõlmida vajaduste põhine kindlustus ja pöörata tähelepanu 

kindlustustingimustes väljatoodud välistustele. Kindlustuse olemasolu kasutegur ilmneb alles 

siis kui on toimunud reaalne kahju. Kahjujuhtumid on erinevad ja selge on see, et rahaga kõike 

ei kompenseeri, küll aga saab rahaga negatiivselt olukorda leevendada.  

Kindlustus on finantssektori osa, millel on pikk ajalugu. Kõige varasemad kindlustusandmed 

pärinevad 3. sajandist eKr, ja olid tõenäoliselt alustatud Babüloonlaste ja Hiina kaupmeeste 

poolt. Elukindlustust pakuti alates 3. sajandist kuid see erines oluliselt tänapäeva kindlustusest. 

Esimene reisikindlustusfirma oli Travelers Insurance Company, mis avati 1.aprillil 1864. 

Kindlustusseltsi eesmärk oli kindlustada reisijaid võimalike vigastuste või surmajuhtumite 

puhul mis leidsid aset rongi või aurulaevaga reisides. Uuringute põhjal ulatuvad esimesed 

reisikindlustuse sarnase toote juured kahe aastatuhande tagusesse aega, kui Hiina ja 

Babüloonia kaupmehed jaotasid oma kaupu erinevate laevade vahel, juhuks kui mõni laev 

upub. Samuti võeti laene liigkasuvõtjatelt, et kindlustada oma kaupa juhuks kui see 

varastatakse või kaob. (Travel Insurance Rewiew) 

19. sajandil tegelesid kindlustusühistud eeskätt tule- ja rahekindlustusega. Kindlustusteenust 

kasutasid peamiselt mõisad. Esimene üle-eestiline kindlustusühistu asutati aastal 1831 Tartus. 

Eestlaste enda asutatud (1907 Tartus) esimene üle-eestiline kindlustusühistu oli Eesti 

Vastastikune Tulekinnituse Selts. Aastal 1912 asutati Tallinnas Baltimaade Vastastikune 

Elukindlustusselts, kuhu kuulusid peamiselt baltisakslased. Eesti iseseisvusajal, 1923. aastal 

https://et.wikipedia.org/wiki/Majandus
https://et.wikipedia.org/wiki/Riskijuhtimine
https://et.wikipedia.org/wiki/Raha
https://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Fond&action=edit&redlink=1
https://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Tulekindlustus&action=edit&redlink=1
https://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Rahekindlustus&action=edit&redlink=1
https://et.wikipedia.org/wiki/M%C3%B5is
https://et.wikipedia.org/wiki/Eesti_Vastastikune_Tulekinnituse_Selts
https://et.wikipedia.org/wiki/Eesti_Vastastikune_Tulekinnituse_Selts
https://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Baltimaade_Vastastikune_Elukindlustusselts&action=edit&redlink=1
https://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Baltimaade_Vastastikune_Elukindlustusselts&action=edit&redlink=1
https://et.wikipedia.org/wiki/Baltisakslased
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võttis kindlustusettevõte Polaris üle Liivimaa Vastastikuse Kinnituse Seltsi varad ja kohustused. 

Eesti Vastastikuse Tulekinnituse Seltsi ja Baltimaade Vastastikuse Elukindlustusseltsi võttis üle 

Eestimaa kindlustusettevõte EKA. Iseseisvusajal oli elukindlustus tulekindlustuse järel teisel 

kohal. 1936. aastal vastu võetud kindlustusasutuste seaduse järgi nimetati ülemaailmsed 

kindlustusühistud ühistegevuslikeks kindlustusseltsideks. Kindlustusseltsid riigistati ning 23. 

augustil 1940 moodustati Riikliku Kindlustuse Talitus, 23. juunil 1941 aga Riikliku Kindlustuse 

Valitsus. Saksa okupatsiooni ajal (1941. aasta septembrist kuni 1944. aasta sügiseni) tegutsesid 

kindlustusasutused eesotsas Eesti Kindlustusvalitsusega sarnaselt Riikliku Kindlustuse ajaga. 

12. veebruaril 1944 moodustati Riikliku Kindlustuse ENSV Valitsus. 18. novembril 1958 

moodustati ENSV Riiklik Kindlustus (Valitsus). 20. juunil 1977 moodustati ENSV Riikliku 

Kindlustuse Peavalitsus. 1990. aastate alguses tekkisid eraõiguslikud kindlustusseltsid, mis on 

levinud üle maailma. (Vt. tabel 1) Oluline on, et valdkond areneb nii arenenud riikides kui ka 

arengumaades. (IF Kindlustus) Tabelis 1 on väljatoodud Eestis asutatud kindlustusühistud ja 

kindlustusseltsid, aastate vahemikus 1831-1977. 

Tabel 1. Eestis asustatud kindlustusühistud ja kindlustusseltsid  

Aasta Kindlustusühistu/ kindlustusselts 

1831 Liivimaa Vastastikune Rahekindlustusselts  

1852 Eestimaa Vastastikune Tulekindlustusselts  

1862 Liivimaa Vastastikune Tulekindlustusselts 

1907 Eesti Vastastikune Tulekinnituse Selts 

1912 Tallinnas Baltimaade Vastastikune Elukindlustusselts  

1923 Polaris 

1940 Riikliku Kindlustuse Talitus 

1941 Riikliku Kindlustuse Valitsus 

1944 Riikliku Kindlustuse ENSV Valitsus 

1958 ENSV Riiklik Kindlustus (Valitsus) 

1977 ENSV Riikliku Kindlustuse Peavalitsus 

 

Reisikindlustuseturg on terves maailmas kasvanud alates 20. sajandi algusest, kuid võrreldes 

teiste kindlustusliikidega oli kasv aeglane. Väidetavalt osutus 11.09.2001 aasta sündmus 

reisikindlustuse pöördepunktiks. Enne Maailma Kaubanduskeskuse (WTC) rünnakuid omas 

10% ameeriklastest reisikindlustust, pärast rünnakuid 30%.  

https://et.wikipedia.org/wiki/Polaris_(kindlustusselts)
https://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Eestimaa_kindlustusettev%C3%B5te_EKA&action=edit&redlink=1
https://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Kindlustusasutuste_seadus&action=edit&redlink=1
https://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Liivimaa_Vastastikune_Rahekindlustusselts&action=edit&redlink=1
https://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Eestimaa_Vastastikune_Tulekindlustusselts&action=edit&redlink=1
https://et.wikipedia.org/wiki/Eesti_Vastastikune_Tulekinnituse_Selts
https://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Baltimaade_Vastastikune_Elukindlustusselts&action=edit&redlink=1
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Pärast aset leidnud sündmust on reisikindlustus kiirelt arenenud. Reisikindlustust pakkuvate 

seltside arv on tõusnud, kindlustuskatted on laienenud ja reisijad on järjest enam teadlikumad 

kindlustuse omamise tähtsusest. (Travel Insurance Review) 

Kindlustuse vormi järgi jaotub kindlustus vabatahtlikuks, kohustuslikuks ja sundkindlustuseks. 

Kindlustus, mille puhul kindlustuslepingu sõlmimise kohustus ei tulene seadusest, on 

vabatahtlik. Kindlustus, mille puhul isik on seadusega sätestatud korras kohustatud sõlmima 

kindlustuslepingu, on kohustuslik. Vabatahtlikku ja kohustuslikku kindlustustegevust 

reguleerib kindlustustegevuse seadus. Kindlustus, mille puhul isikul on seadusega ettenähtud 

kohustus tasuda kindlustusmakset või -maksu ja hüvitamise kohustus on pandud riigile või 

muule isikule, on sundkindlustus. (Sissejuhatus õigusterminitesse) 

Kindlustuse liigi järgi jaotatakse kindlustusseltsid elu- ja kahjukindlustusseltsideks. Joonisel 1 

on esitatud kindlustustegevuse liigid. 

 

Joonis 1. Kindlustustegevuse liigid. 

(Allikas: autori koostatud Kindlustustegevuse seaduse põhjal) 

Kindlustustegevuse põhiliigid on: kahjukindlustus, elukindlustus ja edasikindlustus. 

Ettevõtteid, kes vahendavad kindlustusseltside teenuseid, nimetatakse kindlustusmaakleriteks. 

Kahjukindlustuse alamliigid on: õnnetusjuhtumite kindlustus, haiguskindlustus, 

maismaasõidukite kindlustus, raudtee veerevkoosseisu kindlustus, õhusõidukite kindlustus, 

laevade kindlustus, transportivate kaupade kindlustus, tulekindlustus ja loodusjõudude 

Kindlustustegevuse liigid

Kahjukindlustus Elukindlustus Edasikindlustus Kindlustusvahendus

https://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Kindlustustegevuse_seadus&action=edit&redlink=1
https://et.wikipedia.org/wiki/Kindlustusselts
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kindlustus, muu vara kindlustus, mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, liikluskindlustus, 

õhusõiduki valdaja kindlustus, veesõiduki valdaja kindlustus, tsiviilvastutuskindlustus, 

krediidikindlustus, garantiikindlustus, finantskahjude kindlustus, kohtukulude kindlustus, 

abistamisteenuste kindlustus. Elukindlustuse liigid on: üldine elukindlustus, sünnikindlustus ja 

abiellumiskindlustus, pensionikindlustus, investeerimisriskiga elukindlustus ja lisakindlustus. 

Edasikindlustuse liigid on: proportsionaalne kindlustus ja mitteproportsionaalne kindlustus. 

Kindlustusvahendajate liigid on: tegevus kindlustusagendina ja tegevus kindlustusmaaklerina. 

(Kindlustustegevuse seadus) 

Töö autor jõuab eespool esitatud teooria põhjal järeldusele, et kindlustusel on suur tähtsus nii 

arenenud kui arengumaades, kuna õnnetuste korral vajavad abi kõik.  Tulevaste ohtude 

ennetamiseks peab oskama riske ette näha ja kindlustusega ennast või oma vara kaitsta. 

 

 

 Reisikindlustuse olemus, kujunemine ja liigid  

 

Reisikindlustus on vabatahtlik kindlustusliik, mille eesmärk on reisiga seotud võimalike 

ootamatute kulude hüvitamine. Reisikindlustuse sõlmimisel väljastatakse kindlustusleping ja 

poliis, millele on kantud kindlustusvõtja ja kindlustatud isikute andmed. Kindlustusleping on 

kindlustusandja ja kindlustusvõtja vahel kirjalikus vormis sõlmitud kokkulepe, mille kohaselt 

kindlustusvõtja kohustub tasuma lepingus märgitud kindlustusmakseid ning kindlustusandja 

kohustub kindlustusjuhtumi saabumisel välja maksma kindlustussumma või -hüvitise või 

tegema muud lepingus ettenähtud teod. (Kindlustusseadus, § 19) Kindlustus jõustub 

kindlustuslepingus määratud ajal juhul kui kindlustuspreemia on tasutud. Kindlustusvõtja on 

isik, kes on kindlustuslepingu sõlminud. Kindlustatu on kindlustuslepingus märgitud füüsiline 

isik kelle tervis, asjad, kulud või rahalised kohustused on kindlustatud. Kindlustuspoliis on 

kindlustuslepingu sõlmimist tõendav dokument. (Kindlustusõigus: 22) 
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Kindlustuspoliisile peab olema märgitud: 

 Kindlustusvõtja ja kindlustatud isiku nimi, isikukood ja aadress 

 Valitud kindlustusriskide loetelu ja kindlustussumma 

 Kindlustuse kehtivusperiood ja piirkond 

 Reisi alguskoht 

 Kindlustuse maksumus 

 

Kindlustussumma on rahasumma, mis kindlustusjuhtumi saabumisel on väljamaksusumma 

piirmääraks, kui kindlustuslepingus ei ole ette nähtud teisiti. (Kindlustusseadus, § 11) 

Kindlustuslepinguga kaasnevad tingimused, mis on igal kindlustusseltsil erinevad. 

Kindlustuslepingu sõlmimise eelduseks on huvi kaitsta ennast ootamatutest ja ettenägematutest 

sündmustest tulenevate kahjulike tagajärgede eest. See tähendab, et lepingu sõlmimise 

eelduseks on kindlustushuvi. 

Vaatamata sellele, et reisikindlustus on vabatahtlik kindlustus, võib selle olemasolu olla mõnda 

välisriiki sissesõidu eelduseks. Euroopasse sõites tasub kaasa võtta Euroopa ravikindlustuskaart, 

kuid siiski tuleb arvestada, et kaardil on olulised piirangud ja ainult sellest ei pruugi piisata, et 

tagada vajalik terviseabi. Euroopa ravikindlustuskaarti saavad Eesti Haigekassas kindlustatud 

inimesed Haigekassast tasuta taotleda ning see annab õiguse arstiabile Euroopa Liidu riikides, 

Norras, Sveitsis, Liechtensteinis ja Islandil. Kõikides EL-i riikides osutavad osaliselt tasuta 

meditsiiniabi vaid riiklikult finantseeritavad, ühtsesse tervishoiusüsteemi kuuluvad asutused. 

Eraraviasutuses ravikindlustuskaart ei kehti. Kuna turismipiirkondades on enamik raviasutusi 

eraomanduses, siis on kasulik teha reisikindlustus, mis hüvitab ka eraraviasutuses saadud 

teenuse kulu. Euroopa ravikindlustuskaart annab õiguse saada EL-i riikides vältimatut arstiabi, 

kuid omavastutustasu tuleb paljudes riikides ise maksta, näiteks: visiiditasu ja haiglas viibides 

voodipäevatasu. Euroopa ravikindlustuskaart ei kata transpordikulusid ühest riigist teise. 

Reisikindlustus katab nimetatud kulud meditsiiniabi kindlustuse alt. Reisikindlustus ei hüvita 

reeglina aga kulusid arstiabile, mille põhjuseks on kroonilised haigused või raseduse tõttu 

tekkinud tervisehädad. Need kulud kaetakse Euroopa ravikindlustuskaardi alusel. (Haigekassa) 
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Eeltoodud teooria põhjal saab järeldada, et Euroopa ravikindlustuskaart ja reisikindlustuse 

tervisekindlustus täiendavad üksteist. Seega on lisaks Euroopa ravikindlustuskaardile mõistlik 

sõlmida reisikindlustuse leping.  

Reisikindlustust on võimalik sõlmida läbi erinevate kanalite. Kindlustustoodete  ostmisele  on  

tänapäeval  iseloomulik  järjest  sagedasem  ostude sooritamine interneti kaudu. Internet  on  

aidanud  kaasa  informatsiooni  levikule  ja  pakub  klientidele paremaid  võimalusi  erinevate   

kindlustusandjate   hindamist ja   kindlustustingimusi võrrelda. (Teadlik turundus: 114) 

Reisikindlustuse kindlustusmakse suurus kujuneb sõltuvalt kliendi vanusest, sihtkohast, 

eesmärgist  ja teistest valikutest kindlustuslepingu sõlmimisel. Kindlustuslepingute  sõlmimisel 

oluliseks   kohaks  hinnapäringu  tegemine  kindlustusandja  veebilehel. Varasemate uuringute  

tulemused  on  näidanud,  et  kui  klient  teeb  kindlustusandja  veebilehel hinnapäringu, siis see 

suurendab mitmekordset kindlustuslepingu sõlmimise tõenäosust. (Mosley 2011: 14) Paljud 

kindlustusseltsid pakuvad kliendile 10-15 protsendilist soodustust kui leping sõlmitakse läbi 

veebilehe. 

Lisaks internetile on reisikindlustuse lepingut võimalik sõlmida nii kindlustusseltsis kui 

ka kindlustusmaakleri ja kindlustusagendi vahendusel. Reisikindlustust on võimalik osta ka 

reisibüroost, kes müüb reisikindlustust ühe konkreetse kindlustusseltsi agendina. Salva 

kindlustusel on lennujaamas ja sadamates automaadid- kus saab kiirelt ja mugavalt 

kindlustuspoliisi sõlmida. Samuti on võimalik reisikindlustus saada kaasa krediitkaartiga 

Swedbank´st.  

Reisikindlustuse leping on tähtajaline ja seda on võimalik sõlmida kuni üheks aastaks. Valikus 

on  ühekordne- või korduvreisikindlustus. Ühekordne reisikindlustus on mõeldud üheks 

konkreetseks reisiks, korduvreisikindlustus aga neile kes külastavad välisriike rohkem kui korra 

aastas. Korduvreisikindlustus aitab tihti reisivatel inimestel kokku hoida nii raha kui ka aega. 

(PZU) 

Sõltuvalt kindlustusseltsist on võimalik oma reisikindlustust ise kujundada, valides juurde 

erinevaid kindlustusliike. Joonisel 2 on esitatud reisikindlustuse toote võimalikud 

kindlustusliigid. 
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Joonis 2. Reisikindlustuse peamised liigid. 

 (Allikas: autori koostatud kindlustusseltside tingimuste põhjal) 

Reisikindlustuse leping hõlmab tervisekindlustust ehk meditsiiniabikindlustust, mille eesmärk 

on hüvitada ootamatu haigestumise või õnnetusjuhtumiga kaasnevad ravi- ja transpordikulud. 

Lisaks hüvitatakse kindlustatu Eestisse toimetamise kulud ravi jätkamiseks, vajadusel ka ühe 

saatja majutus- ja sõidukulud. Samuti maksab kindlustus välja vältimatu hamba ravi kulud. 

Tervisekindlustusele on võimalik juurde osta erinevaid lisakaitseid.  

Pagasikindlustus korvab pagasi kaotsimineku, kahjustumise/hävimise transpordiettevõtte süül, 

vargusest või hilinemisest tingitud kulud. Pagasikindlustus on vajalik ümberistumistega 

lennureisidel.  
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Reisitõrkekindlustus korvab kulud seoses reisi ära jäämise, hilinemise või katkemisega. 

Reisitõrkekindlustus tuleks osta kindlasti juba siis, kui reisi broneeritakse, sest kindlustuskaitse 

jõustub alates kolmandast või neljandast päevast pärast poliisi ostmist. Sel juhul on 

kindlustuskaitse tagatud nii enne reisi kui reisi ajal.  

Tsiviilvastutuskindlustus hüvitab kahju, mida võib kindlustatu reisi ajal ettekavatsematult 

tekitada kolmandale isikule ning mille suhtes tekib tal tsiviilvastutus. 

Üldjuhul võib kindlustusselts hüvitada kahju määratud limiitide ulatuses, mis on seotud näiteks 

ravikulude või esemete taastamiseks tehtavate kulutustega. 

Õigusabikindlustus hüvitab mõistlikud  kulutused õigusabile. Mõned kindlustusseltsid 

võivad vajadusel hüvitada lisaks õigusabile ka kautsjoni kindlustussumma ulatuses. 

Üldjuhul kindlustusselts ei hüvita kulutusi õigusabile, mis on seotud näiteks kindlustatud isiku 

kriminaalkorras karistavaga teoga või seoses töökohustuste ja teiste lepinguliste kohustuste 

rikkumisega. (Swedbank) 

Reisidokumentide kindlustus katab reisidokumentide (passi, ID- kaardi, juhilubade) varguse või 

kaotamise tagajärjel tekkinud kahjud. 

Päevaraha kindlustus maksab õnnetusjuhtumi tagajärjel haiglaravil viibitud päevade eest 

päevaraha. 

Tõlketeenuse kindlustus katab tõlketeenuse kulu, mis on tingitud  asjaolust, et kindlustatud 

vajab tõlki meditsiiniabi, õigusabi või reisidokumentidega seotud probleemide lahendamiseks. 

Rendisõiduki omavastutuskindlustus katab kindlustatu rendisõiduki kahjustumise või varguse, 

röövi tulemusel tekkinud omavastutuse tasumise kohustuse. 

Spordivarustuse ja -tegevuse kindlustuse kindlustusjuhtumiks on: transpordiettevõtte 

järelevalve alla antud spordivarustuse kadumine, hilinemine, kahjustumine või hävinemine; 

spordivarustuse kahjustumine, vargus, rööv või hävinemine reisil väljaspool transpordiettevõtte 

järelevalvet; sportimise võime kaotus välismaal saadud trauma tagajärjel. 

(Kindlustustingimused) 
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Kindlustussumma väljamaksmiseks, tuleb esitada järgmised andmed: kannatanu andmed, 

lepingu number, juhtumi kirjeldus, kuhu teatati kahjujuhtumist, tekkinud kulude loetelu. Juhul 

kui on, siis pildid ja muud dokumendid. Kahjujuhtumi puhul küsitakse veel, et kas kannatanul 

on samalaadne leping sõlmitud mõnes teises firmas ja kas on kindlustatu on saanud antud 

juhtumiga seoses hüvitist. 

Töö autori arvates on reisikindlustus väga oluline ja kiiresti arenev kindlustusliik, mille 

vajalikkust üha enam väärtustatakse. On oluline, et mõlemad osapooled nii kindlustusandja kui 

kindlustusvõtja täidaksid lepingu tingimusi, sest ainult nii saab tagada maksimaalse 

kindlustuskaitse, kuna mõlema osapoole suhtes peab kehtima usaldus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

 Reisikindlustuse preemiate mahtu mõjutavad tegurid ja turuosade 

kujunemine 

 

Reisikindlustuse preemiate mahtu mõjutavad mitmed tegurid: kindlustuspreemiate suurus, 

kindlustusseltsi suurus ja maine, uute kindlustusseltside sisenemine turule, kindlustusseltside 

ühinemine, loodusõnnetused, maailma geopoliitiline olukord, tingimuste erinevused ja 

muutused, üldine majandusolukord, reisifirmade pankrotid jpm.  

Teadlased Carmichael ja Pomerleano jaotavad oma 2002. aastal ilmunud teoses nõudlust 

mõjutavad tegurid ülevaatlikult neljaks: majanduslikud, demograafilised, sotsiaalsed ja 

poliitilised. Joonisel 3 on esitatud ülevaatlik kokkuvõte reisikindlustuse nõudlust mõjutavatest 

teguritest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 3. Kindlustust mõjutavad tegurid. 

(Allikas: Carmichael`i  ja Pomerleano 2002: 75-79 ja Browne, Kim 1993: 623-625 uurimuse põhjal koostatud) 

 

Majanduslikud tegurid 

Demograafilised tegurid 

Sotsiaalsed tegurid 

Poliitilised tegurid 

- Kodumajapidamiste 

säästmine 

- Inflatsioon ja majanduslik    

ebastabiilsus 

- Oodatava keskmine eluea  

suurenemine 

- Haridus 

- Perekonna koosseis 

- Regioon 

- Oodatav eluiga 

- Maksupoliitika 

- Poliitiline stabiilsus 

- Turu kontroll 

- Seadused  
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Kindlustuse tarbimist mõjutavad demograafilised tegurid on järgmised: rahvastiku keskmine 

vanus, haridus, sissetulekud, perekonna koosseis. Rahvastiku keskmise vanuse kasv on tingitud 

sündimuse langusest, sünnitajate keskmise vanuse tõusust, laste arvust peres, eakate arvu 

tõusust jne. Kuna inimese keskmine eluiga on kõrge siis vanurite osakaal moodustab 20–25%. 

Laste osatähtsus on kahanenud ning rahvastik vananeb. (Eesti rahvastik 2007-2020) Kindlustuse 

tarbimist mõjutab haridustase, sest haridus ja sissetulek on omavahel seotud. Üheks tähtsamaks 

majanduslikuks kindlustuse arengu mõjutamiseks on kodumajapidamiste säästmine. Nõudlus 

reisikindlustuse vastu tõuseb kui majapidamised suudavad sissetulekutest raha kõrvale panna. 

Seeläbi suureneb tõenäosus reisimiseks ja reisikindlustuse sõlmimiseks.  

Varasematest uuringutest  on teada, et kindlustuspreemiad kasvavad kiiremini kui sissetulekud. 

Kindlustuspreemiate mahtu vähendavaks faktoriks on inflatsioonimäära tõus (tarbijahindade 

harmoneeritud indeks), sest inflatsioonimäära tõustes lepingute maht väheneb. (Carmichael, 

Pomerleano 2002: 78) 

Kindlustusseltsidel on oluline teada, kuidas kujuneb kliendi otsus kindlustuse valimisel. Kliendi 

ostu otsustusprotsessi  võib  kirjeldada  kui  viiest  sammust  koosnevat  protsessi- vajaduse 

teadvustamine, informatsiooni otsing, alternatiivide hindamine, otsuse langetamine ja 

ostujärgne käitumine. 

Reisikindlustuse vajalikkuse teadvustamine saab alguses reisi planeerides või ostes. Vajaduse 

teadvustamise juures tajub klient erinevust tegeliku ja soovitud olukorra vahel. Kindlustuse 

sõlmimise vajadust mõjutavad erinevad stiimulid, mis jagunevad sisemisteks ja välisteks. 

Sisemine stiimul on turvatunne, soov tunda ennast turvaliselt uues keskkonnas. Välimised 

stiimulid on sõprade soovitused, kogemused ja kindlustusele tehtav reklaam. (Teadlik turundus:  

115) 

Informatsiooni otsimise ja alternatiivide hindamise etapis aktiveeruvad mälu, tähelepanu ja taju. 

Info otsimine on püüd saada teadmisi reisikindlustuse toote kohta, et seeläbi suurendada 

turvatunnet.  (Teadlik turundus: 116) Reisikindlustuse toode ei ole füüsiline ese, seega 

kindlustusselts müüb usaldust/ kindlustunnet, et kui kliendiga juhtub ettenägematu või ootamatu 

sündmus, siis talle hüvitatakse kahjud.  

https://et.wikipedia.org/wiki/Keskmine_eluiga
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Ostes nii öelda usaldust on oluline kindlustusseltsi tuntus ja maine, need lisavad kliendile 

turvatunnet. Kindlustusseltsi suurus tõstab kliendi usaldust seltsi vastu. Kindlustusseltsi suurus, 

pakutavate toodete rohkus lisab võimalusi teha lisamüüki ja seeläbi kasvatada turuosa. 

Informatsiooni otsimisele järgneb alternatiivide hindamine. Alternatiivide valimiseks võetakse 

pakkumised erinevatelt seltsidelt. Alternatiivide hindamise tulemusena järjestab klient oma 

eelistused ja langetab otsuse. (Teadlik turundus: 118)   

Alati ei otsita alternatiive, on neid kes teevad reisikindlustuse harjumuspäraselt ühes seltsis kui 

ka neid kellel on kindlustusseltsiga teiste kindlustusliikide tõttu siduv leping ja seetõttu 

sõlmivad ka reisikindlustuse samas kindlustusseltsis. Lõplikku ostuotsust võivad mõjutada 

erinevad tegurid- harjumus, hind, kvaliteet, ettevõtte maine, klienditeenindus, sõbra arvamus 

jpm. (Teadlik turundus: 119) Üha enam on reisijaid kes oskavad hinnata välismaale reisimisega 

kaasnevaid riske ja  võimalikke suuri kulutusi, mida kindlustuse puudumine endaga kaasa võib 

tuua. Siiski on veel palju neid kes ei pea vajalikuks meditsiiniabikindlustusele lisa osta. 

Peamiselt valivad kliendid reisikindlustust hinna ja kindlustuskatete järgi, seega on oluline 

hinna ja kvaliteedi suhe. (Financer) 

Kindlustusseltside turuosade suurusi mõjutavad erinevad tegurid. Üheks kindlustusseltsi 

turuosa suurust määravaks teguriks on kindlustusmaksete suurus, sest kogunenud 

kindlustuspreemiate alusel määratakse turu osakaal. (Beck, Webb 2003: 55) Igal 

kindlustusfirmal on erinev hinnastamise poliitika ja erinevad tingimused. Kindlustusmaksete 

hinnavahe sõltub peamiselt pakutavatest kindlustuskatetest, kindlustussummadest, kaetavatest 

kindlustusriskidest. Kindlustusmaksete koostamisel lähtutakse kahjustatistikast. Seltsid 

määratlevad kindlustuspiirkondi erinevalt, mis omakorda mõjutab kindlustusmakset. Näiteks 

Seesam pakub oma veebilehel Egiptusesse minejatele kogu maailma hõlmavat reisikindlustust, 

Ergo kindlustusel kuulub Egiptus samasse kindlustuspiirkonda Venemaa ja Euroopa riikidega. 

Erinevalt teistest kindlustusseltsidest ei paku Ergo eraldi kindlustust põhjamaadesse reisijatele 

kuna nende hinnangul ei erine põhjamaade kahjud hinnapoolest ülejäänud Euroopaga. 

Euroopast väljas poole reisides on kindlustusmakse kõrgem, kuna seal on oluliselt kallimad 

meditsiiniteenused. Reisikindlustuse hinda mõjutab ka reisieesmärk, kas minnakse tööle, 

sportima või puhkama. Reiskindlustuse hinda võib mõjutada reisija vanus. 
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Üldlevinud käsitluse järgi näitab ettevõtte turuosa, mitu protsenti vaatlusaluse turu nõudlusest 

vastav ettevõte rahuldab. Turuosa on ettevõtete jaoks üks olulisemaid indikaatoreid edukuse 

mõõtmisel. 

Grahami (2009: 867-868) põhjalikuma käsitluse järgi on turuosa indikaator, mille abil on 

võimalik mõõta tarbija ostukäitumise mõjutamiseks tehtud investeeringute tasuvust. Turuosa 

mõõtmiseks kasutatakse erinevaid mudeleid, mis jagunevad üldiselt kaheks: 

 mudelid, mis võimaldavad müügiandmete põhjal ettevõtte täpse turuosa arvutada  

 mudelid, mille abil saab teadaolevate turuosade põhjal prognoosida järgmiste perioodide 

turuosasid ning hinnata erinevate tegurite mõju turuosa kujunemisele. 

Turuosa täpseks arvutamiseks kasutatakse müügiandmeid. Kõige levinumateks ja lihtsamateks 

turuosa arvutamise meetoditeks on turuosa arvutamine kas müügikäibe või müüdud 

tooteühikute põhjal. Turuosa müügikäibe põhjal leitakse ettevõtte müügikäibe jagamisel kogu 

turu müügikäibega ning protsentuaalseks väljendamiseks korrutatakse saadud tulemus sajaga. 

(Farris 2010: 212) 

Anselmi (2000: 119-122) on oma uuringus rõhutanud, et ainult arvutamise teel leitud turuosa ei 

väljenda ettevõtte positsiooni vastaval turul. Seetõttu on vajalik suhtelise turuosa meetod, kuna 

suhtelise turuosa meetod eeldab, et on teada nii vaatlusaluse ettevõtte kui ka konkurentide 

turuosad ning nende näitajate põhjal antakse hinnang, kui tugevad ollakse konkurentidega 

võrreldes. On oluline, et turuosade arvutamisel on kasutatud samu meetodeid. Nii müügitulu kui 

ka tooteühikute põhjal välja arvutatud turuosasid on võimalik kasutada suhtelise turuosa 

arvutamiseks. Reisikindlustuse turuosade suuruste hindamiseks on kasutatud 

kindlustuspreemiate mahtu. Kindlustuspreemiate suuruste uurimine annab ülevaate kuidas on 

reisikindlustuse turg viimaste aastate jooksul muutunud ja kujunenud. Oluline on hinnata 

kogutud preemiate ja väljamaksete suhet. Kahjusuhe on kahjude ja kindlustusmaksete väljendus 

suhtarvuna. Brutosumma kahjusuhte leidmiseks jagatakse kindlustushüvitised saadud 

kindlustuspreemiatega. Netosumma kahjusuhte leidmiseks jagatakse esinenud kahjunõuded 

netosummana edasikindlustusest ja teenitud preemiad netosummana edasikindlustusest. 

edasikindlustusest teenitud   
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Kahjusuhte mõõtmine annab kindlustusseltsidele informatsiooni reisikindlustuse toote 

kasumlikkusest. Kahjusuhet väljendatakse protsentides. Mida suurem on kahjusuhte protsent 

seda väiksem on teenitud kasum.  (Kindlustuse aastaraamat) 

 

𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎 𝑘𝑎ℎ𝑗𝑢𝑠𝑢ℎ𝑒 =
𝑒𝑠𝑖𝑛𝑒𝑛𝑢𝑑 𝑘𝑎ℎ𝑗𝑢𝑛õ𝑢𝑑𝑒𝑑 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎𝑠

𝑡𝑒𝑒𝑛𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑝𝑟𝑒𝑒𝑚𝑖𝑎𝑑 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎𝑠
                    (1.3.1) 

 

𝑁𝑒𝑡𝑜𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎 𝑘𝑎ℎ𝑗𝑢𝑠𝑢ℎ𝑒 =
𝑒𝑠𝑖𝑛𝑒𝑛𝑢𝑑 𝑘𝑎ℎ𝑗𝑢𝑛õ𝑢𝑑𝑒𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑜𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎𝑛𝑎 𝑒𝑑𝑎𝑠𝑖𝑘𝑖𝑛𝑑𝑙𝑢𝑠𝑡𝑢𝑠𝑒𝑠𝑡 

𝑡𝑒𝑒𝑛𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑝𝑟𝑒𝑒𝑚𝑖𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑜𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎𝑛𝑎 𝑒𝑑𝑎𝑠𝑖𝑘𝑖𝑛𝑑𝑙𝑢𝑠𝑡𝑢𝑠𝑒𝑠𝑡
    (1.3.2) 

 

Töö autori arvates saab eeltoodud arutelule tuginedes järeldada, et kindlustusseltsi üldine maine 

ja suurus mõjutavad reisikindlustuse toote müüdavust, kuid enim mõjutavad müüki hind ja 

kindlustuskaitsed. Kindlustusmaksete suurus ja reisikindlustuse toote kvaliteet mõjutab 

reisikindlustuse turuosasid. Kindlustuspreemiate mahtu mõjutavad majanduslikud, 

demograafilised, sotsiaalsed ja poliitilised tegurid. Kindlustuspreemiate mahu hindamine annab 

kõige täpsema ülevaate reisikindlustuse turuosade kujunemisest.  
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2. REISIKINDLUSTUSE ANALÜÜS 

 

2.1 Metoodika ja kindlustusandjate pakutavad reisikindlustuse tooted 

 

Bakalaureusetöö eesmärk on välja selgitada erinevate kindlustuspakkujate turuosad Eestis ning 

esitada peamised tegurid, mis mõjutavad reisikindlustuse turuosade suurusi. 

Bakalaureusetöös on statistiliste andmete kvantitatiivse uurimismeetodi abil uuritud 

reisikindlustuse turu kujunemist, tingimuste erinevust, analüüsitud sisse- ja väljamaksete 

dünaamikat. Kindlustustoodete ja tingimuste võrdlus annab kindlustusandjatele ülevaate,  mille 

poolest erineb nende poolt pakutud toode teiste omadest. Kindlustuspreemiate mahtu 

mõjutavate tegurite väljaselgitamine ja analüüs annab kindlustusandjatele informatsiooni, 

millele pöörata tähelepanu reisikindlustuse toote kujundamisel ja tingimuste koostamisel. 

Kahjusuhte väljaselgitamine näitab kuivõrd jätkusuutlik/kasumlik toode on. 

Reisikindlustuseturg kujuneb kindlustuspreemiate mahu alusel. Turuosade mahtu selgitavate 

tegurite analüüsimiseks on koostatud regressioonianalüüs, milles on kasutatud majanduslikke 

tegureid, mis olid statistilistest andmetest sobival viisil (2013-2018 aastate andmed kuude 

lõikes) kättesaadavad. Töö autor valis mudelisse kindlustuspreemiate mahtu selgitavate 

teguritena brutopalga, inflatsioonimäära (THHI), intressimäära (kodumajapidamistele pankade 

poolt antud eluasemelaenude kaalutud keskmine) ja töötuse määra. Tabelite, arvutuste ja 

graafikute koostamisel on kasutatud tabelarvutusprogrammi MS Excel.  

Seisuga 31.12.2018 pakkusid reisikindlustust järgmised kindlustusseltsid- ERGO Insurance SE 

(ERGO), Swedbank P&C Insurance AS (Swedbank), If P&C Insurance AS (IF), AS Inges 

Kindlustus (Inges), Salva Kindlustuse AS (Salva), Seesam Insurance AS (Seesam) ja filiaalid- 

Akciné draudimo bendrové Gjensidige Eesti filiaal (Gjensidige), AAS BTA Baltic Insurance 

Company Eesti filiaal (BTA), AB Lietuvos draudimas Eesti filiaal (PZU), Compensa Vienna 

Insurance Group UADB Eesti filiaal (Compensa). QBE Kindlustuse Eesti AS (QBE) lõpetas 

Eestis kindlustustegevuse aastal 2012, andes tegevuse üle Codan Forsikring A/S Eesti filiaalile 
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(RSA). Codan Forsikring A/S Eesti filiaal (RSA) lõpatas kindlustusteeenuste pakkumise 2014. 

aasta lõpus andes kindlustustegevuse üle AB Lietuvos draudimas Eesti filiaalile (PZU). Akciné 

draudimo bendrové Gjensidige Eesti filiaal alustas reisikindlustuse toote müügiga aastal 2015 

ja 2017 sisenes reisikindlustuse turule Compensa Vienna Insurance Group UADB Eesti filiaal. 

(Statistikaamet) 

Reisikindlustust ostes on oluline pöörata tähelepanu tingimustele ja välistustele kuna tingimused 

erinevad seltsiti. Suures osas on erinevate seltside pakutavad tingimused sarnased kuid väikesed 

erinevused võivad kahjujuhtumi korral suurt rolli mängida.  

Reisikindlustuse põhikaitse on meditsiiniabikindlustus. Meditsiiniabikindlustuse eesmärk on 

hüvitada ootamatu haigestumise või õnnetusjuhtumiga kaasnevad ravi- ja transpordikulud. 

Meditsiiniabikindlustuse alt hüvitatavad riskid ja hüvitisemäärad on seltsiti erinevad. Erinevalt 

teistest kindlustusseltsidest ei hüvita IF, Inges, PZU, Swedbank kroonilise haiguse ägenemisest 

tulenevaid kahjusid. Salva ja Seesam katavad kroonilise haigestumise kulud juhul, ägenemine 

ei olnud prognoositav, Seesam katab kulud 1500 euro ulatuses.  

Gjensidige, Salva, Swedbank ja Compensa maksavad meditsiiniabikindlustuse alt välja 

vältimatu hamba ravi kulud 200 euro ulatuses. See on eriti kasulik reisijatele kes viibivad 

välisriigis pikalt või on sõlminud korduvreisikindlustuse. 

Kui enamus kindlustusseltsidel on 1-aastase korduvreisikindlustuse puhul lubatud ühekordne 

maksimaalne välismaal viibimise aeg 90 järjestikust reisipäeva, siis IF´l ja Seesam´l ei ole 

lubatud rohkem kui esimesed 45 päeva. 

Levinud lisakaitse on reisitõrke kindlustus. Reisi ära jäämise puhul  kehtib  kindlustuskaitse 

sõltuvalt kindlustusseltsist alates kolmandast või neljandast  päevast  pärast  kindlustuslepingu 

vormistamist. Seesam ja PZU ja pakuvad unikaalse kindlustuskaitsena reisitõrke lisakindlustust 

„Omal soovil tühistamine“, mis tagab kaitse ootamatusteks, mida ei hüvitata tavapäraselt 

reisitõrke kindlustuse raames. 

PZU reistõrge katab kulud, mis on tekkinud looduskatastroofist. Lisaks on võimalik saada 

reisitõrke kindlustust streigi korral. Seesam´l tuleb selleks eraldi juurde valida „Eriolukordade 

kindlustus“. 
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Pagasi kahjustumiseks või hävimiseks loetakse transpordiettevõtte järelevalve alla jäetud pagasi 

või reisil toimunud liiklusõnnetuse tagajärjel kannatada saanud pagasi kahjustumist või 

hävinemist. PZU kindlustusjuhtumiteks on ka pagasi kannatada saamine või hävinemine 

õnnetusjuhtumiga kaasnevalt või loodusjõududest tingituna. 

Seesam´i  pagasikindlustuse  kindlustusjuhtumi  puhul  pagasi hilinemisel  üle  4  tunni  

hüvitatakse  vältimatult vajalike  esmatarbekaupade  ostmiseks  tehtud põhjendatud otsesed 

kulud kuni 30 eurot ööpäevas, kuid mitte rohkem kui 120 eurot maksimaalselt kahe 

kindlustusjuhtumi  kohta  ühe  reisi  vältel.  Pagasikindlustuse kindlustusjuhtumi puhul 

hüvitatakse kuni 95 eurot dokumentide  vormistamise kulud Eesti vabariigis. Pagasi välisriiki 

hilinemisel üle nelja tunni hüvitatakse vältimatult vajalike esmatarbekaupade (riided, 

pesemistarbed jms) ostmiseks tehtud põhjendatud otsesed kulud kuni 30 eurot ööpäevas, kuid 

mitte rohkem kui 120 eurot maksimaalselt kahe kindlustusjuhtumi kohta ühe reisi vältel. 

Pagasikindlustuskaitse  laieneb  ka  järgmistele esemetele: elektroonilised  seadmed  (foto-,  

filmi-, videokaamera,  multimeediaseaded, arvuti, mobiiltelefon ja selle lisaseadmed, 

muusikariistad, tööriistad ja töövahendid. 

Salva hüvitab pagasi hilinemise korral esmatarbekaupade soetamiseks tehtud kulutused kuni 3 

päeva ulatuses 32 eurot päevas. 

Pagasikindlustuse kaitse ei kehti mobiiltelefonile, raha, pangakaardid, väärtpaberid, piletid, 

tööriistad, töövahendid, kaubad, kauba- ja tootenäidised; joonised, käsikirjad, reklaam- ja 

koolitusmaterjalid, toiduained, joogid, taimed, loomad, klaas ja portselan. 

IF`i pagasikindlustuse  alusel  hüvitatakse  reisi  ajal vältimatult  vajalike  tarbekaupade  

soetamise kulutused,   kui   pagas   hilineb   välisriigis transpordiettevõtte  süül  rohkem  kui 4  

tundi maksimaalselt  32  eurot päeva  kohta,  kuid  kokku mitte  rohkem  kui  25%  

pagasikindlustuse kindlustussummast 

Dokumentide varguse või röövi korral hüvitatakse asendusdokumentide soetamiseks tehtud 

kulutused kuni 77 euro ulatuses. 

PZU  pagasi   hilinemisel   hüvitatakse   vajalike tarbeesemete ostmise kulutused, kui pagas 

hilineb transpordiettevõtte  süül  reisi  sihtkohta  välisriigis rohkem kui 2 tundi kuni 35 eurot 
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ööpäevas, kuid mitte rohkem, kui 200 eurot. Kohvri,  reisikoti  vms  kandekoti  vigastamisel  ja 

purunemisel on omavastutus 20 eurot. Hüvitatakse sportimisega seotud kahjud tingimusel, et  

poliisil  on vastav  märge  võistlus- või ekstreemspordiala kohta (poliisil märgitud sport A; sport 

B). 

ERGO pagasikindlustuse  alusel  hüvitatakse pagasi soetamise või korrastamise kulud juhul, kui 

pagas oli  jäetud  reisikorraldaja,  transpordifirma,  hotelli valdusesse või sõiduki suletud 

pakiruumi. Samuti hüvitatakse reisi   jätkamiseks   hädavajalike dokumentide väljastamise kulu 

ja pagasi hilinemise tõttu  ostetud  vältimatute  esmatarbekaupade  kulu kuni 25% 

pagasikindlustuse kindlustussummast. 

Tabelis 2 on koostatud 2017 ja 2018 aastate andmete võrdlev analüüs, et näha liidrite põhilisi 

erinevusi ja võrrelda hinnataset. Analüüsi koostamiseks on valitud kõige populaarsemad 

kindlustuskaitsed, milleks on meditsiiniabi-, pagasi- ja reisitõrke kindlustus. Et andmed oleksid 

võrreldavad, siis on valitud võimalikult ligilähedased kindlustussummad. Piirkonnaks on 

valitud kogu maailm ja perioodiks üks nädal. Hind on arvutatud ühe inimese kohta vanuses 18-

64 aastat. 

Tabel 2. Hinnavõrdlus reisikindlustuse liidrite vahel 2018, Ergo, Salva, Swedbank, BTA  

 

  Swedbank Salva ERGO BTA 

Periood 1 nädal 1 nädal 1 nädal 1 nädal 

Meditsiiniabi 

maksimaalne summa 500 000 150 000 200 000 200 000 

Reisitõrke summa 500 480 500 700 

Pagasi summa 500 640 600 500 

Piirkond Kogu maailm Kogu maailm Kogu maailm Kogu maailm 

Soodustus veebist -  10% 15% 15% 

Hind, € 31,41 78,79 42,36 68,92 

 

Swedpank`i reisikindlustuse meditsiiniabikindlustuse summa on 500 000 eurot, mis on teiste 

kindlustusseltsidega võrreldes väga palju suurem. Pagasi-, ja reisitõrke minimaalsed summad 

jäävad vahemikku 500-2000 eurot. Swedbank pakub Gold ja Platinum krediitkaartidega kaasa 

tasuta reisikindlustust. Lisaks kaardiomanikule ka temaga koos reisivatele pereliikmetele tasuta 
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reisikindlustus. Küll aga kaasnevad kaartidega erinevad kuutasud. Vaadates tabelis 2 

väljatoodud hinnavõrdlust selgub, et Swedbank`i kindlustus on kõige kasulikum hinna poolest. 

Salva kindlustuse meditsiiniabikindlustus jääb vahemikku 30 000-150 000 eurot. Reisitõrget on 

võimalik valida alates 200 eurost kuni 1600 euroni. Pagasikindlustuse summad jäävad 

vahemikku 100 eurost kuni 1280 euroni. 

Ergo meditsiiniabi kindlustuse puhul on võimalik valida kahe summa vahel 100 000/ 200 000 

eurot. Pagasisummad jäävad vahemikku 200 eurost euroni. Reisitõrget on võimalik valida 

vahemikus 200-2000 eurot. 

BTA kindlustuse puhul on võimalik meditsiiniabi valida 150 000 ja 200 000 euro vahel. 

Reisitõrget 320 ja 2000 euro vahel. Pagasit on võimalik kindlustada 320 ja 1500 euro 

vahemikus. 

Töö autori arvates kinnitavad eeltoodud võrdlused seisukohta, et reisikindlustust ostes on 

oluline tutvuda tingimustega ja valida vajaduste põhine kindlustus. Samuti tasub võtta 

pakkumised erinevatest reisikindlustust pakkuvatest kanalitest. 

 

 

2.2 Reisikindlustuse turuosade dünaamika analüüs 2013-2018 

 

Viimase kuue aasta jooksul on reiskindlustust pakkuvate seltside arv jäänud kaheksa ja kümne 

vahele. Reisikindlustuse turul osalejate arvu muutuse põhjus on põhiliselt seoses 

kindlustustegevuse üle võtmisega ja uute kindlustusseltside sisenemisega Eesti kindlustusturule. 

Aastal 2012 võttis Codan Forsikring A/S Eesti üle QBE Kindlustuse Eesti AS´i tegevuse ja 

reisikindlustust pakkuvate seltside arv oli aasta 2012 lõpus kaheksa. Reisikindlustust pakkuvate 

kindlustusseltside arv tõusis üheksa peale, kui kindlustusturule sisenes UAB DK PZU Lietuva 

Eesti filiaal 27.09.2013, kuid mitte kauaks, alates 1.11.2014 võttis UAB DK PZU Lietuva Eesti 

filiaal üle Codan Forsikring A/S Eesti filiaali tegevuse ja seetõttu oli 2014. aasta lõpu seisuga 



27 

 

reisikindlustust pakkuvate kindlustusseltside arv kaheksa. Aastal 2015 sisenes reisikindlustuse 

turule AAS Gjensidige Baltic Eesti filiaal. Aasta 2016 seisuga oli reisikindlustuse turul üheksa 

reisikindlustust pakkuvat kindlustusseltsi.  

2017. aasta lõpus oli reisikindlustust pakkuvaid kindlustusseltse kümme- Akciné draudimo 

bendrové Gjensidige Eesti filiaal, AAS BTA Baltic Insurance Company Eesti filiaal, ERGO 

Insurance SE, Swedbank P&C Insurance AS, If P&C Insurance AS, AS Inges Kindlustus, Salva 

Kindlustuse AS, Seesam Insurance AS, AB Lietuvos draudimas Eesti filiaal ja Compensa 

Vienna Insurance Group UADB Eesti filiaal. 2018. aastal oli reisikindlustuse turul osalejate arv 

endiselt kümme.  

Viimase kuue aasta jooksul on kindlustuspreemiaid kokku kogutud ligi 83 miljoni euro eest ja 

väljamakseid on tehtud ligi 44 miljoni euro eest. Jooniselt 4 on näha, et kindlustuspreemiate 

maht on aasta- aastalt pidevalt tõusnud. Võrreldes 2018. aastat 2012. aastaga, on 

kindlustuspreemiate kogusumma kahekordistunud. 

 

Joonis 4. Kindlustuspreemiate maht ja väljamaksed, aastatel 2012-2018.  

(Allikas: autori koostatud Statistikaameti poolt kogutud andmete põhjal) 
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Aastal 2013 koguti reisikindlustuse preemiaid kokku summas 9,3 miljonit eurot. Turuliidrite 

hulka kuulusid Salva kindlustuse omades 23,07% turuosa, If kindlustus 17,28% turuosaga ja 

ERGO kindlustus 16,09% turuosaga.  

Alates 2013. aastast on ERGO Kindlustuse AS uus nimi ERGO Insurance SE. Eesti 

kindlustusturule sisenes AB Lietuvos draudimas Eesti filiaal (PZU) 27.09.2013. Kindlustuse 

müügiga alustati 2013. aasta teises kvartalis.  

Aastal 2014 koguti reisikindlustuse preemiaid kokku 10,07 miljonit eurot. Võrreldes eelneva 

aastaga oli seda 7,84% rohkem. Liidrina püsiv Salva kindlustuse turuosa vähenes võrreldes 

eelmise aastaga 3,67%. Teisele kohale tõusis Swedbank 17,25% turuosaga. IF langes 

kolmandale kohale omades 16,91% turuosa. Esikolmikust jäi välja ERGO kindlustus oma 

15,91% turuosaga.BTA kindlustuse turuosa kasvas 0,41% ja Seesami turuosa kasvas 0,71%. 

Inges kindlustuse turuosa püsis stabiilsena, jäädes 2% piiresse. Alates 1.11.2014 võttis PZU üle 

Codan Forsikring A/S Eesti filiaali tegevuse. Seetõttu vähenes Codan Forsikring A/S Eesti 

turuosa 2,34% ja PZU turuosa kasvas 2,97% võrra.  

Aastal 2015 koguti reisikindlustuse preemiaid kokku 11,35 miljonit eurot. Eelneva aastaga 

võrreldes kasvas preemiate kogusumma 12,74%. Salva kindlustusel õnnestus reisikindlustuse 

turuosa kasvatada 2,47% võrra. Liider oli endiselt Salva Kindlustuse AS 21,86% turuosaga. 

Swedbank P&C Insurance AS on aasta aastalt oma turuosa jõudsalt kasvatanud. Aastal 2015 

omas ta teist kohta 19,25% turuosaga. If P&C Insurance AS on endiselt kolmandal kohal 17,32% 

turuosaga. Reisikindlustuse turule sisenes 2015 aasta juunis AAS Gjensidige Baltic Eesti filiaal, 

omades aasta lõpus 1% turuosa.  

Aastal 2016 tõusis Swedbank reisikindlustuse turul uueks liidriks, omades aastalõikes 23,07% 

turuosa. Senine liider Salva kindlustus, kelle kindlustuspreemia aasta lõikes küll tõusis, langes 

teisele kohale omades 21,60% turuosa. Kolmandal kohal oli ERGO kindlustus moodustades 

15,68% koguturust. Aasta lõikes tegi kõige suurema languse If kindlustus, kes kaotas turuosa 

5%. Selle eest kõige suurema tõusu tegi Swedbank, kelle turuosa tõusis 3,8%.  

Aastal 2017 koguti kindlustuspreemiaid 14,80 miljoni euro eest. Võrreldes eelneva aastaga 

kasvas kindlustuspreemiate kogusumma 20,82%. Eelneval aastal liidriks tõusnud Swedbank, 



29 

 

säilitas oma positsiooni ja kasvatas turuosa 4,91% võrra. Liidrite hulka kuulusid endiselt Salva- 

ja ERGO kindlustus. Aastal 2017 lisandus reisikindlustust pakkuvate kindlustusseltside hulka 

Compensa Vienna Insurance Group UADB Eesti filiaal.  

2018. aastal koguti reisikindlustuse preemiaid 16,74 miljoni euro eest. (vt. lisa 1) Turuliidrite 

hulgast langes välja ERGO ja tema aseme tõusis BTA, omades ligi 12%´st turuosa. Jooniselt 5 

on näha, et Swedbank omab suurimat turuosa. 

 

Joonis 5. Reisikindlustuse turuosade jaotus 2018. aastal. 

(Allikas: autori koostatud Statistikaameti poolt kogutud andmete põhjal) 

Suur turuosa ei pruugi tähendada, et toode kasumit teenib. Selle väljaselgitamiseks on uuritud 

reisikindlustuse toote kasumlikkust. Selgitades välja brutokasumi eurodes ja võrreldes 

kahjusuhte protsenti, mis näitab hüvitiste ja preemiate suhet. 

Jooniselt 6 on näha, et sõltumata sellest et Swedbank omab suurimat turuosa, teenib Salva 

kindlustus suuremat brutokasumit.  
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Joonis 6. Reisikindlustuse preemiatest tulenev brutokasum 2017-2018. 

(Allikas: autori koostatud Statistikaameti poolt kogutud andmete põhjal) 

BTA kasum tõusis võrreldes 2017. aastat 2018. aastaga 105 998 eurot. Ergo kasum vähenes ja 

seetõttu aastal 2018 enam kolme esimese sisse ei kuulunud. Olenemata sellest, et Swedbank`i 

kasum tõusis rohkem (210 045 euro võrra) kui Salva kindlustuse kasum (140 506 euro võrra), 

siis kuulub kasumi poolepealt esikoht endiselt Salva´le. 

Salva Kindlustuse AS´i brutokasum oli 2018 aastal 19,56 miljonit eurot ja Swedbank`i 

brutokasum 1,13 miljonit eurot. BTA brutokasum oli 1,24 miljonit eurot ja tõusis sellega teisele 

kohale. BTA on aasta-aastalt järjest turuosa kasvatanud. 

Reisikindlustuse toote kasumlikkuse hindamisel on oluline mõõta kahjusuhet. Kahjusuhe on 

kahjude ja kindlustusmaksete väljendus suhtarvuna. Kahjusuhte leidmiseks jagatakse 

kindlustushüvitised saadud kindlustuspreemiatega. Kahjusuhet väljendatakse protsentides, 

mida suurem on kahjusuhte protsent seda väiksem on teenitud kasum.   
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Vaadates tabelist 3 reisikindlustuse kahjusuhet tervikuna (52,85%), siis võib järeldada, et 

reisikindlustuse toode on Eestis jätkusuutlik, kasumlik ja stabiilne. 

Aasta 2013  2014 2015 2016 2017 2018 Keskmine 

Protsent 52,55 52,67 55,36 53,90 51,52 54,14 52,85 

Tabel 3. Reisikindlustuse kahjusuhte protsendid 2013-2018  

(Allikas: autori koostatud Statistikaameti poolt kogutud andmete põhjal) 

Aastal 2012 oli kõige suurem kahjusuhe QBE´l- 91,1%. Tõenäoline põhjus on see, et QBE 

lõpetas veebruaris uute lepingute sõlmimise ja seetõttu kindlustuspreemiaid ei laekunud aga 

väljamaksed toimusid edasi. 

Codan Forsikring A/S Eesti kahjusuhte protsent tõusis märgatavalt aastal 2013. Kahjusuhte 

protsendi tõusu võib seostada sellega, et RSA Eesti võttis üle QBE tegevuse 2012 aasta 

veebruaris.  

Aastal 2014 võttis PZU üle Codan Forsikring A/S Eesti tegevuse. Põhjustades RSA 

kahjuprotsendi languse ja PZU kahjuprotsendi tõusu. PZU kahjuprotsent oli 67,77%. Aastal 

2015 tõusis PZU kahjusuhte protsent 99,07%´ni. See tähendab, et väljamaksed moodustasid 

enamuse laekunud preemiatest ja toote kasum oli peaaegu olematu. 2016 aastal kahjusuhte 

protsent langes 77%´le ja 2018. aastal 59,23%´ni. 

ERGO kindlustuse kahjusuhte protsendid on viimase kuue aasta jooksul pidevalt langenud. 

Aastal 2018 oli kahjusuhte protsent vähenenud 24% võrreldes 2013. aastaga. 

Kindlustuspreemiate summa on aasta- aastalt kasvanud, väljamaksete summa on püsinud 

stabiilsena. Seetõttu on toote kasumlikkus tõusnud. 

Swedbank on küll jõudalt kasvatanud turuosa kindlustuspreemiate poolepealt, kuid ka 

väljamaksed aasta-aastalt kasvanud. Swedbank`i kahjusuhte protsendid on jäänud 72-88% 

vahele, ehk väljamaksed moodustasid 72-88% laekunud preemiatest. Kokkuvõttes toode ei ole 

nii kasumlik, kui turuosa järgi võiks eeldada.  
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Salva kindlustuse kindlustuspreemiate summa on aasta- aastat tõusnud. Väljamaksete summa 

on püsinud ühtlasena. Salva kaotas 2016. aastal turuliidripositsiooni Swedbank`i, kuid võrreldes 

kahjusuhte protsente on Salva kindlustuse toode kasumlikum. Aastal 2018 on Swedbank`i 

kahjusuhte protsent 77,83% ja Salva kindlustusel 33,12%. 

IF´i kahjusuhte protsent on jäänud vahemikku 47-60%. Vaadates sisse- ja väljamaksete suhet, 

võib öelda, et kahjusuhte protsent on vastavuses. Ehk kui kindlustuspreemiate summa on 

tõusnud, tõusid ka väljamaksete summad. Seetõttu on kahjusuhte protsent olnud stabiilne. (vt. 

lisa 2) 

Uute kindlustusseltside sisenemine kindlustusturule ei mõjuta esimesel aastal oluliselt 

reisikindlustuse turuosade muutusi kuna turule sisenenud kindlustusseltside turuosad jäävad  1% 

piiresse. Viimase kuue aasta andmetel saab väita, et reisikindlustuse turule sisenenud seltsid on 

kasvatanud turuosa läbi kindlustusseltside ühinemise, tegevuse ülevõtmise, lisamüügi ja 

reklaamide abil. Kindlustusseaduse §53 (1) sätestab, et kindlustusseltside ühinemise, eraldumise 

ja ühe kindlustusseltsi kindlustuslepingute üleandmise kord teisele kindlustusseltsile 

kehtestatakse õigusaktiga. Kahe kindlustusseltsi ühinemisel, tegevuse ülevõtmisel ei saa olla 

kindlat püsivat mõju reisikindlustuse tootele. Reisikindlustuse lepingud on vabatahtlikud ja 

lühiajalised (enamjaolt alla 1 aasta). Seetõttu ei ole võimalik ainult seltside ühinemise teel 

kasvatada reisikindlustuse turuosa. Kindlustusseltside ühinemisel saab kindlustusselts, kes 

võttis teise kindlustusseltsi tegevuse üle uusi kontakte kellele teha lisamüüki ja seeläbi 

kasvatada turuosa. Kindlustusseltside ühinemisel, tegevuse ülevõtmisel lähevad kahjunõuded 

üle uuele kindlustusseltsile, see mõjutab kindlustusseltsi kahjusuhet. Kindlustuslepingute 

üleandmisel antakse üle ka vastavad reservid. (Kindlustusseaduse §53) 

Tehtud näitete põhjal saab järeldada, et kindlustusseltside ühinemine, tegevuse ülevõtmine ei 

mõjuta oluliselt kindlustusseltside turuosade suurusi esimesel ülevõtmise/ühinemise aastal. 

Turuosade protsendid ühtlustavad kahe ühinenud seltsi vahel. Protsentide vahe ei ole nii suur, 

et oluliselt mõjutada teiste kindlustusseltside turuosasid. Töö autori hinnangul on oluline jälgida 

kahjusuhet, et hinnata toote kasumlikkust. Suur kahjusuhe võib olla märk sellest, et toote 

tingimustes on vaja teha muudatusi. Eeltoodud analüüsist saab järeldada, et reisikindlustuse 

toode on kasumlik ja jätkusuutlik. 
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2.3  Reisikindlustuse turuosade mahtu mõjutavate tegurite 

regressioonianalüüs  

 

Kõige levinumateks ja lihtsamateks turuosa arvutamise meetoditeks on turuosa arvutamine kas 

müügikäibe või müüdud tooteühikute põhjal. Kuna kõikide kahjukindlustusseltside poolt 

sõlmitud lepingute arvud ei ole kättesaadavad, siis on analüüsis kasutatud kogutud 

kindlustuspreemiate mahtu. Teoreetilises osas selgus, et reisikindlustuse arengut võivad 

mõjutada erinevad tegurid- brutopalk, inflatsioonimäär, oodatav eluiga, töötuse määr, 

haridustase, vanus ja intressimäär (kodumajapidamistele pankade poolt antud eluasemelaenude 

kaalutud keskmine). Preemiate mahud on välja toodud arvestades kõigi kahjukindlustusseltside 

reisikindlustuse preemiaid kokku. Regressioonianalüüsis on kindlustuspreemiate mahtusid 

selgitavateks teguriteks valitud: 

 Brutopalk 

 Inflatsioonimäär 

 Intressimäär 

 Töötuse määr 

Valitud andmete põhjal on koostatud lineaarne regressioonimudel, mis uurib tegurite seost 

kahjukindlustusseltside poolt teenitud preemiatega. Regressioonianalüüsi andmed on esitatud 

kuude lõikes, aastatel 2013-2018. Valimi suurus  on 72 

Esialgse regressioonimudel on kujul:  

Yₜ=β₀- β₁X₁,ᵢ + β₂X₂,ᵢ + β₃X₃,ᵢ + β₄X₄, + uᵢ    (2.3.1) 

kus Y on sõltuv muutuja ja X´d sõltumatud muutujad. (vt. lisa 3) 

Y – Eesti kahjukindlustusseltside reisikindlustuse preemiad kokku eurodes 

X₁ – keskmine brutopalk kuus 

X₂ – keskmine inflatsioonimäär kuus protsentides, (THHI)  

X₃ – keskmine töötuse määr kuus protsentides 
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X₄ – kodumajapidamistele pankade poolt antud eluasemelaenude kaalutud keskmine 

intressimäär protsentides 

u – juhuslik komponent 

Tabelis 4 on toodud kõikide tunnuste keskmine väärtus, standardhälve, miinimum- ja maksimum-

väärtused ning antud valimi suurus. 

Tabel 4. Analüüsis kasutatud muutujate kirjeldavad statistikud 

(Allikas: autori koostatud Statistikaameti ja Eurostati poolt kogutud andmete põhjal) 

Muutuja Valim Standardhälve Miinimum Maksimum Keskmine 

Brutopalk, € 72 129,96 876 1354 1109,49 

Inflatsioon, % 72 1,62 -0,5 4,5 1,94 

Intressimäär, 

% 72 1,25 2,16 2,68 2,38 

Töötuse määr, 

% 72 0,14 4,4 10 6,72 

Preemiad, € 72 237 416 646 376 1 566 038 1 035 722 

 

Reisikindlustuspreemiate maht oli kõige madalam 2013. aasta detsembris 646 376 eurot ja kõige 

kõrgem 2018. aasta oktoobris 1 566 039 eurot. Madalaim brutopalk viimase kuue aasta jooksul 

oli 2013. aasta jaanuaris 876 eurot ja kõrgeim 2018. aasta juunis 1354 eurot. Madalaim 

inflatsioonimäär oli 2015. aasta jaanuaris ka kõrgeim 2018. aasta oktoobris 4,5%. Intressimäära 

tase oli madalaim 2017. aasta veebruaris ja kõrgeim 2018. aasta septembris. Minimaalne töötuse 

määr oli 4,4% 2018. aasta detsembris ja kõrgeim 2013. aasta märtsis  9,7%. Selgub, et erinevate 

tegurite väärtused muutuvad ajaga. Tegurite väärtuste muutumine mõjutab kindlustuspreemiate 

mahtu. Teooria kohaselt keskmise brutopalga kasvades, suureneb ka kindlustuspreemiate maht, 

seega on keskmine brutopalk kindlustuspreemiate otsene mõjutaja. Teooria kohaselt 

vähendavad kindlustuspreemiate mahtu inflatsiooni-, intressi- ja töötuse määra tõus.  
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Järgnevalt on koosatud korrelatsioonianalüüs (tabel 5), uurimaks valitud näitajate vahelist 

järjestustunnuste seoseid.  

Tabel 5. Ökonomeetrilise mudeli hindamiseks kasutatud andmete korrelatsioonianalüüs 

(Allikas: autori koostatud Statistikaameti ja Eurostati poolt kogutud andmete põhjal) 

 Brutopalk Inflatsioon Töötuse määr Intressimäär Preemiad 

Brutopalk, € 1     

Inflatsioon, % 0,372 1    
Töötuse määr, 

% -0,749 -0,022 1   

Intressimäär,% -0,228 0,397 0,459 1  

Preemiad, € 0,807 0,461 -0,703 -0,112 1 

p väärtus 0,000 0,000 0,03 0,347  
 

Peale korrelatsioonianalüüsi teostamist selgus, et intressimäära korrelatsioonikordaja 

absoluutväärus ei mahu kokkulepitud piiridesse (0,3<r<0,75), mis iseloomustavad seose 

tugevust. (vt. lisa 4) Tabelist 6 selgub, et korrelatsioonianalüüsi analüütilise hindamise 

tulemusel ei sobi intressimäära näitaja  (-0,112) mudelisse olematu või väga nõrga seose tõttu 

ja on seetõttu mudelist eemaldatud. (vt. lisa 8) Teiste muutujate korrelatsioonikordajad mahtusid 

lubatud piiridesse. Kui p väärtus on väiksem kui 0,05 siis on regressioonikordaja statistiliselt 

usaldusväärne olulisusnivool 0,05. 

Tabel 6. Korrelatsioonianalüüsi seose analüütiline hindamine, autori koostatud 

 

Variatsioonikordajat (v) kasutatakse tunnuste hajuvuse võrdlemisel, mis avaldub standardhälbe 

ja aritmeetilise keskmise suhtena. Variatsioonikordajat avaldatakse tavaliselt protsendina. Mida 

suurem on determinatsioonikordaja R², seda rohkem võimaldab mudel ära kirjeldada tunnuse 

hajuvust. Olukorda, kus sõltumatud muutujad on omavahel küllalt tugevalt seotud nimetatakse 

multikollineaarsuseks.  
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Kui varieeruvusindeks (VIF) on suurem kui 10, siis on tegemist multikollineaarsusega, selle 

tulemusena tekivad ebatäpsed hinnangud või prognoosid. (vt. tabel 6) Analüüsitud sõltumatute 

muutujate vahel puudus multikollineaarsus. (Ökonomeetria: lihtsad mudelid) 

Tabel 6. Analüüsis kasutatud muutujate kirjeldavad statistikud 

(Allikas: autori koostatud Statistikaameti ja Eurostati poolt kogutud andmete põhjal) 

  Brutopalk Inflatsioon Töötuse määr Intressimäär Preemiad 

R² 0,65 0,212 0,494 0,01   

VIF 2,861 1,269 1,978 1,01   

v, % 80 46 70 11 80 

R 0,81 0,46  -0,70  -0,11   

 

Teooria kohaselt inflatsioonimäära suurenedes kindlustuspreemiate maht väheneb. Jooniselt (vt. 

lisa 5) on näha, et preemiate maht kasvab koos hinnatõusuga, mis ei ole teooriaga kooskõlas 

(Carmichael ja Pomerleano 2002: 212). Hindade tõusuga jääb inimestel vähem raha kätte, mis 

omakorda mõjutab negatiivselt kindlustuse tarbimisele. Mudeli kirjeldatuse tase on R²=0,2123, 

mis tähendab et mudelisse kaasatud tegurid kirjeldavad 21,23% sõltuva muutuja varieeruvusest. 

Analüüsist selgub, et seos inflatsioonimäära ja preemiate vahel on nõrk, seetõttu on näitaja 

mudelist eemaldatud.  

Vaadates kindlustuspreemiate ja keskmise brutopalga joonist 7 on selgelt näha positiivset 

lineaarset seost. Jooniselt on näha, et keskmise brutopalga suurenedes, suurenevad ka 

kindlustuspreemiad, mis on vastavuses teooriaga.  
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Joonis 7. Kindlustuspreemiate ja keskmise brutopalga omavahelise seose joonis, autori 

koostatud. 

 

Regressioonikordaja märk langeb kokku teooriaga. Jooniselt selgub, et 65% preemiate 

muutustest on põhjustatud brutopalga muutusest, ülejäänud on juhuslikud faktorid. Kui 

keskmine brutopalk kasvab ühe euro võrra, siis preemiate kogumaht kasvab 1473 euro võrra 

kuus. Korrelatsioonikordaja on 0,81 mis kinnitab veelgi, et brutopalga suuruse ja 

kindlustuspreemiate mahu vahel on tugev seos. (vt. lisa 7) 
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Teooria kohaselt mõjutab töötuse määr inimeste reisimist ja seetõttu ka reisikindlustuse 

sõlmimist negatiivselt. Jooniselt 8 on näha, et töötuse määra tõustes kindlustuspreemiad 

vähenevad, mis on kooskõlas teooriaga. 

Joonis 8. Kindlustuspreemiate ja töötuse määra omavahelise seose joonis, autori koostatud. 

 

Regressioonianalüüsist selgub, et kui töötuse määr tõuseb 1% võrra, siis kindlustuspreemiate 

kogumaht väheneb 133 343 euro võrra. Mudeli kirjeldatuse tase on R²=0,4944, mis tähendab et 

mudelisse kaasatud tegurid kirjeldavad 49,44% sõltuva muutuja varieeruvusest. 

Korrelatsioonikordaja on -0,70 mis näitab tegurite omavahelist tugevat negatiivset 

korrelatsiooni. Töötuse määra ja kindlustuspreemiate vahel on tugev negatiivne seos. 

Regressioonikordaja märk vastab teooriale. (vt. lisa 6) 

Töö autor hindas mudelite konstrueerimisel parameetrite ning mudeli kui terviku olulisust ja 

usaldusväärsust. (vt. tabel 7) Parameetrite hindamisel on vaadatud, et P-value oleks väiksem, 

kui 0,05 ja t-statistiku absoluutväärtus oleks suurem, kui t-kriitiline. Mudeli statistilise olulisuse 

väljaselgitamisel on vaadatud, kas F-kriteerium on suurem, kui F-kriitiline.  
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Tabel 7. Mudeli parameetrid 

  T statistik P-value T kriitiline F kriteerium F kriitiline 

Brutopalk 6,13732 0,00000 1,99495 70,98844 3,12964 

Töötuse määr -2,17884 0,03276 1,99495 70,98844 3,12964 

 

Kuna brutopalga t-statistiku kontrollsuurus suurem kui t-statistiku kriitiline väärtus, siis on 

muutuja statistiliselt oluline ja sobib mudelisse. Töötuse määra t-statistiku kontrollsuurus on 

negatiivse märgiga, mis vastab teooriale. Nii brutopalga kui ka töötuse määra f-kriteerium 

(arvutuslik) on suurem kui f-kriitiline. See tähendab, et mudel on statistiliselt oluline. Mõlema 

muutuja P-value on väiksem kui 0,05 seega on regressioonikordajad statistiliselt 

usaldusväärsed. 

Lineaarse regressioonianalüüsi tulemusena, saab öelda et vaatluse all olevatest näitajatest 

mõjutavad preemiate mahtu enim keskmine brutopalk ja töötuse määr. Regressioonikordajate 

märgid vastasid teooriale. 

Regressioonimudel omab järgmist kuju: 

Ŷ = 32645,83+1164X₁-42897,69X₃ 

Mudeli kirjeldatuse aste on R²=0,6729, mis tähendab et mudelisse kaasatud tegurid kirjeldavad 

67,29% sõltuva muutuja varieeruvusest. Korrelatsioonikordaja on 0,82 mis näitab et analüüsitud 

tegurite vahel on väga tugev seos. Analüüsist saab järeldada, et kui keskmine brutopalk suureneb 

ühe ühiku võrra, siis kindlustuspreemiate maht tõuseb 1164 euro võrra. Kui töötuse määr tõuseb 

1 protsendi võrra, siis kindlustuspreemiate kogumaht väheneb 42 898 euro võrra. (vt. lisa 9) 
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KOKKUVÕTE  

Reisikindlustus on oluline kindlustusliik kindlustussektoris. Bakalaureusetöö eesmärk on välja 

selgitada erinevate kindlustuspakkujate turuosad Eestis ning esitada peamised tegurid, mis 

mõjutavad reisikindlustuse turuosade suurusi. Eesmärgi täitmiseks püstitati järgmised 

uurimisülesanded: anda ülevaade kindlustuse ajaloost ja selgitada reisikindlustuse olemust, 

analüüsida reisikindlustuse sisse- ja väljamaksete dünaamikat Eestis, aastatel 2013-2018, 

võrrelda Eesti kindlustusseltside reisikindlustuse tooteid ja tingimusi kindlustusseltside vahel, 

käsitleda reisikindlustuse turuosade suurusi mõjutavad tegureid ja teostada regressioonianalüüs 

reisikindlustuse preemiate suurusi mõjutatavatest teguritest. 

Bakalaureusetöö on jaotatud kaheks osaks. Esimeses osas on antud ülevaade kindlustuse 

ajaloost, selgitatud kindlustuse olemust, kirjeldatud reisikindlustuse erinevaid liike ja uuritud 

turuosade kujunemist mõjutavaid tegureid. Töö teises osas on võrreldud reisikindlustuse liike, 

tingimusi ja uuritud teisi reisikindlustuse turuosade suurusi mõjutavaid tegureid. Samuti on 

uuritud reisikindlustuse turuosade jagunemist ja sisse- väljamaksete dünaamikat ja koostatud 

lihtne lineaarne regressioonianalüüs preemiate suurusi mõjutatavate tegurite põhjal. 

Reisikindlustuse puhul on tegemist vabatahtliku kindlustusliigiga, mis aitab ennast ja/või teiste 

inimeste tervise- ja varariske maandada, eelkõige just reisil viibides. Reisikindlustuse leping on 

tähtajaline ja kehtib kindlustuslepingus väljatoodud piirkonnas kokkulepitud perioodil. 

Reisikindlustusel on palju eeliseid, näiteks odav kindlustuspreemia, lihtsasti ostetav toode ja 

laialdased kindlustuskaitsed. Bakalaureusetöös analüüsitud reisikindlustuse tooted ja 

tingimused annavad hea ülevaate peamistest erinevustest kindlustusseltside vahel ja annavad 

seeläbi kindlustusseltsidele juhtimislikku informatsiooni. Reisikindlustuse sõlmimisel tuleb 

esmalt välja selgitada milliste ohtude eest soovitakse kindlustada ja millises summas. Kindlasti 

tuleb tähelepanu pöörata tingimustele ja tingimustes väljatoodud välistustele. 
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Kindlustustingimuste ja toodete võrdlus aitab kindlustusvõtjal otsustada, millises 

kindlustusseltsis on kõige kasulikum kindlustust sõlmida ning mida kindlustamisel tähele 

panna. 

Kindlustusseltside üldine maine ja suurus mõjutavad reisikindlustuse toote müüdavust, kuid 

enim mõjutavad müüki hind ja kindlustuskaitsed. Kindlustusmaksete suurus ja reisikindlustuse 

toote kvaliteet mõjutavad positiivselt reisikindlustuse turuosasid. Reisikindlustuse turg kujuneb 

kogutud kindlustuspreemiate alusel. Kogutud kindlustuspreemiad näitavad turu muutust aja 

jooksul ja turu jagunemist kindlustusseltside vahel. Reisikindlustuse turgu mõjutavad mitmed 

erinevad tegurid- majanduslikud, demograafilised, sotsiaalsed ja poliitilised tegurid. Olenevalt 

tegurist mõjutab see kas negatiivselt või positiivselt reisikindlustuse turgu.  

Reisikindlustuse sisse- ja väljamaksete dünaamika analüüsist selgub, et kindlustuspreemiate 

maht on aasta- aastalt suurenenud. Võrreldes 2013. aastat 2018. aastaga on kogutud 

kindlustuspreemiate maht kahekordistunud. Töö autori arvates on kindlustuspreemiate mahu 

tõusu põhjusteks tarbijate suurem teadlikkus reisikindlustusest, oluliselt suurem võimalus 

reisida ja kindlustuse parem kättesaadavus. Teostatud analüüsist selgub, et suur turuosa ja  

liidriks olemine ei tähenda tingimata suuremat toote kasumlikkust. Swedbank AS kogub küll 

suuremas mahus kindlustuspreemiaid ja on preemiate osas liider, aga võrreldes kahjusuhet 

selgub, et parima kahjusuhte protsendiga teenib suurimat kasumit endine liider Salva 

Kindlustuse AS. Vaadates reisikindlustuse kahjusuhet tervikuna (52,85%), siis võib järeldada, 

et reisikindlustuse toode on Eestis jätkusuutlik, kasumlik ja stabiilne.  

Bakalaureusetöö eesmärgist lähtuvalt, selgitada reisikindlustuse preemiate mahtu mõjutavad 

tegurid on kasutatud lihtsalt lineaarset regressioonianalüüsi, et analüüsida erinevate tegurite 

seost kindlustuspreemiate mahtudega. Regressioonianalüüsi läbiviimiseks on kasutatud 

erinevaid majanduslikke tegureid: keskmist brutopalka, kodumajapidamistele pankade poolt 

antud eluasemelaenude kaalutud keskmist intressimäära, tarbijahinna harmoneeritud indeksid ja 

töötuse määra. Majanduslikest teguritest mõjutavad kodumajapidamiste säästmise võimalused 

enim kindlustuse tarbimist. Kui kodumajapidamiste sissetulekud suurenevad, siis suudetakse 

rohkem säästa ja reisida. Seeläbi kasvab ka reisikindlustuse tarbimine. Varasemaid teoreetilisi 

seisukohti kinnitavad empiirilised uurinud. Inflatsiooni-, töötuse- ja intressimäär mõjutavad 

reisikindlustuse tarbimist negatiivselt. Lineaarse regressioonianalüüsi tulemusena, saab öelda, 
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et vaatluse all olevatest näitajatest mõjutavad preemiate mahtu enim keskmine brutopalk ja 

töötuse määr. Vastavalt teooriale mõjutab brutopalk kindlustuspreemiate mahtu positiivselt ja 

töötuse määr negatiivselt. Analüüsist selgub, et kui keskmine brutopalk suureneb ühe ühiku 

võrra, siis kindlustuspreemiate maht tõuseb 1164 euro võrra. Kui töötuse määr tõuseb 1 

protsendi võrra, siis kindlustuspreemiate kogumaht väheneb 42898 euro võrra.  

Bakalaureusetööst selgub, et reisikindlustuse tarbimine on tänapäeva avatud maailmas 

tõusuteel. Tarbijad väärtustavad üha enam reisikindlustust, seda kinnitab üha suurenev 

kindlustuspreemiate maht. Bakalaureusetöö annab tarbijatele hea ülevaate, millele pöörata 

tähelepanu kindlustuslepingu sõlmimisel. Oluline on osta endale vajaduste põhine kindlustus. 

Töö annab kindlustusandjatele ülevaate reisikindlustuse tootete tingimuste erinevustest, selgitab 

turuosade jagunemist ja neid mõjutavaid tegureid. Kindlustusandjatele on tähtis teada enda 

positsiooni võrreldes teiste kindlustusandjatega. Samuti on oluline jälgida toote kahjusuhet ja 

sellest tulenevalt hinnata toote kasumlikkust. Kui kahjusuhe on suur, oleks otstarbekas üle 

vaadata toote tingimused, müügikanalid, hinnastamine jpm. Vaadates reisikindlustuse 

kahjusuhet tervikuna, saab tõdeda, et reisikindlustus on Eestis stabiilne, kasumlik ja 

jätkusuutlik. 
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Lisa 1. Kindlustusseltside turuosa suurus, protsentides 2013-2018   

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Gjensidige   1,1 2,18 2,53 2,45 

BTA 5,71 6,13 6,41 9,26 11,50 11,92 

RSA 8,50 6,16     

ERGO 16,09 15,91 15,50 15,68 12,22 11,04 

Swedbank 14,69 17,25 19,25 23,07 27,98 30,53 

IF 17,28 16,91 17,32 12,33 10,40 9,51 

Inges 2,04 1,94 1,65 1,76 1,54 1,57 

Salva 23,07 19,39 21,86 21,60 18,87 17,49 

Seesam 12,58 13,29 9,55 7,69 7,15 7,07 

PZU 0,05 3,02 7,45 6,43 7,10 7,86 

Compensa     0,71 0,56 

(Allikas: autori koostatud Statistikaameti poolt kogutud andmete põhjal) 

 

Lisa 2. Kahjusuhete protsendid kindlustusandjate lõikes 2013-2018   

 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Gjensidige       11,81 37,80 30,07 31,72 

BTA   20,78 23,63 30,35 30,32 33,6 38,06 

RSA 41,83 74,24 66,01         

ERGO   57,63 55,14 52,01 52,02 51,16 54,69 

Swedbank   81,56 72,06 78,74 87,46 77,73 77,85 

IF   50,51 59,36 58,46 47,14 48,04 58,01 

Inges   2,06 2,43 2,11 3,13 1,40 0,71 

QBE 91,12             

Salva   44,45 43,44 36,95 37,52 34,92 33,12 

Seesam   38,03 40,58 46,67 38,97 43,66 39,93 

PZU     67,77 99,07 77,23 57,69 59,23 

Compensa           9,51 40,34 

(Allikas: autori koostatud Statistikaameti poolt kogutud andmete põhjal) 
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Lisa 3. Regressioonanalüüsis kasutatavate muutujate selgitused  

 

Muutujad Selgitus 

Brutopalk Brutopalk on töölepingus või õigusaktis kindlaks määratud töötasu, sealhulgas 

majandustulemustelt ja tehingutelt makstav tasu, mille hulka on arvutatud 

seaduse alusel kinnipidamisele kuuluvad maksud ja maksed 

Preemiate maht 2013-2018 aasta kogutud kindlustuspreemiad 

Inflatsioonimäär  

Tarbijahindade harmoneeritud indeks (THHI) on kavandatud tarbijahindade 

inflatsiooni rahvusvaheliseks võrdlemiseks 

Töötuse määr Töötuse määr on töötute osatähtsus tööjõus. Töötu on 15–74 aastane isik, kes 

on ilma tööta ja töö leidmisel kohe valmis tööd alustama ja otsib aktiivselt 

tööd 

Intressimäär Kodumajapidamistele pankade poolt antud eluasemelaenude kaalutud 

keskmine intressimäär 

(Allikas: autori koostatud Statistikaameti ja Eurostati andmebaasi põhjal) 

 

 

 

 

https://et.wikipedia.org/wiki/T%C3%B6%C3%B6leping
https://et.wikipedia.org/wiki/%C3%95igusakt
https://et.wikipedia.org/wiki/T%C3%B6%C3%B6tasu
https://et.wikipedia.org/wiki/Tehing
https://et.wikipedia.org/wiki/Seadus
https://et.wikipedia.org/wiki/Maksud
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Lisa 4. Kindlustuspreemiate ja intressimäära omavaheline seos. 

 

 

Lisa 5. Kindlustuspreemiate ja inflatsioonimäära omavaheline seos. 
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Lisa 6. Töötuse määra ja kogutud kindlustuspreemiate vaheline regressioonianalüüs 

 

 

 

Lisa 7. Brutopalga ja kogutud kindlustuspreemiate vaheline regressioonianalüüs 
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Lisa 8. Intressimäära ja kogutud kindlustuspreemiate vaheline regressioonianalüüs 

 

 
 

Lisa 9. Töötuse määra, brutopalga ja kogutud kindlustuspreemiate vaheline 

regressioonianalüüs 
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