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TAGATISFONDI KÕLBLIKE HOIUSTE ARUANNE 
 
 
1. Aruande valdkond 
Aruanne hõlmab krediidiasutuse Tagatisfondi seaduse § 25 mõistes kõlblikke hoiuseid. 
 
2. Andmete esitamine 
Ühe reana tuleb näidata nende kõlblike hoiuste jäägid, mille identifikaatorid langevad kokku. 
 
3. Aruanderea struktuur 
1) klient; 
2) riigi kood; 
3) kõlblike hoiuste suuruse vahemik; 
4) kõlblike hoiuste jääk aruandeperioodi lõpus; 
5) kõlblike hoiuste arv; 
6) aruandereal esitatud kõlblike hoiuste tagatud osa. 
 
4. Aruanderea struktuuri selgitus 
1) Kliendi identifikaatorid 
Riigi või kohaliku omavalitsuse mittefinantseerimisasutus  7 
Muu mittefinantsettevõtja 8  
Kodumajapidamisi teenindav kasumitaotluseta institutsioon 9  
Kodumajapidamine 10  
 
2) Riigi kood 
Siin näidatakse riigi kood, mille jurisdiktsioonis on toimunud hoiuse kaasamine. 
 
3) Kõlblike hoiuste suuruse vahemiku identifikaatorid 
Kuni 10 1 
11–2556 2 
2557–4473 3 
4474–6391 4 
6392–9586 5 
9587–12 782 6 
12 783–20 000 7 
20 001–30 000 10 
30 001–40 000 11 
40 001–50 000 12 
50 001–60 000 13 
60 001–70 000 14 
70 001–80 000 15 
80 001–90 000 16 
90 001–100 000 17 
Üle 100 000 18 

 
Vahemikud on antud eurodes. 
 



 

 

Juhul kui klient on avanud mitu sama- või eriliigilist hoiust, siis käsitatakse neid ühe hoiusena. 
Selleks tuleb kliendi hoiused esmalt summeerida ning alles seejärel määrata kuuluvus hoiuse 
suuruse vahemikku. 
 
4) Kõlblike hoiuste jääk aruandeperioodi lõpus. 
Kõlblike hoiuste jääk aruandeperioodi lõpus on aruandereal näidatud klientide kõlblike hoiuste 
jääk lepingulises väärtuses tekkepõhise intressiga eurodes ümardatuna kahe komakohani. 
 
5) Kõlblike hoiuste arv 
Siin näidatakse aruandereal esitatud hoiuste jääkide summas sisalduvate hoiuste arv. Juhul kui 
ühe kliendi poolt on avatud mitu sama- või eriliigilist hoiust, käsitletakse neid ühe hoiusena. 
Hoiust, mille jääk on aruandeperioodi lõpu seisuga 0 (null), hoiuste arvu hulka ei arvata. 
 
6) Aruandereal esitatud kõlblike hoiuste tagatud osa 
Siin näidatakse aruandereal esitatud hoiuste tagamise osafondi poolt tagatud osa eurodes 
ümardatuna kahe komakohani. Tagatud osa määramisel lähtutakse Tagatisfondi seaduse § 25 
lõikes 2 sätestatud põhimõttest. 


