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VASTUTUSKINDLUSTUSE MIINIMUMVÄÄRTUSE ARUANNE 

 

 

1. Aruande eesmärk 

E-raha asutuse vastutuskindlustuse kindlustussumma miinimumväärtuse arvutamise kohta kehtestatud 

nõuete täitmise jälgimine. 

 

2. Aruande valdkond 

Aruande valdkonda kuuluvad makseasutuste ja e-raha asutuste seaduse § 3 lõike 1 punktides 7 ja 8 

nimetatud makseteenuseid osutava e-raha asutuse vastutuskindlustuse kindlustussumma 

miinimumväärtuse arvutamiseks vajalikud näitajad. 

 

3. Aruanderea struktuur  

1) Kirje identifikaator 

2) Väärtus 

 

1)  Kirje identifikaatorid on järgmised: 

 

2) Väärtus 

Siin kajastatakse aruandva e-raha asutuse kirjete väärtused, mis vastavad aruanderea identifikaatoritele. 

Juhul kui kirjel väärtus puudub, siis märgitakse väärtuseks „0” (null).  

 

4. Aruanderea kirjete selgitused 

 

Kirje nimetus Identifikaator 

Makse algatamise teenusega seotud tagasimaksetaotluste väärtus 10 

Kontoteabe teenusega seotud tagasimaksetaotluste väärtus 20 

Maksekontode arv (kontoteabe teenus) 30 

Klientide arv (kontoteabe teenus) 40 

Algatatud maksetehingute arv 50 

Algatatud maksetehingute väärtus 60 

Makseasutuse muu äritegevus 70 

Kindlustussumma või garantii miinimumväärtus (kontoteabe teenus) 80 

Kindlustussumma või garantii miinimumväärtus (makse algatamise teenus) 90 

Lepingus kajastuv kindlustussumma (kontoteabe teenus) 100 

Lepingus kajastuv kindlustussumma (makse algatamise teenus) 110 

Identifikaator Kirje selgitus 

10 

Siin näidatakse e-raha asutusele makseteenuse kasutajate ja makseteenuse pakkujate 

poolt viimase 12 kuu jooksul  makseasutuste ja e-raha asutuste seaduse § 637 lõike 1 

punktis 1 nimetatud kahju hüvitamiseks esitatud nõuete väärtuste summa. 

20 

Siin näidatakse e-raha asutusele makseteenuse kasutajate ja makseteenuse pakkujate 

poolt viimase 12 kuu jooksul  makseasutuste ja e-raha asutuste seaduse § 637 lõike 1 

punktis 2 nimetatud kahju hüvitamiseks esitatud nõuete summeeritud väärtus. 

30 
Siin näidatakse maksekontode arv, mille kohta on e-raha asutus osutanud kontoteabe 

teenust eelneva 12 kuu jooksul. 

40 Siin näidatakse klientide arv, kellele e-raha asutus on eelneva 12 kuu jooksul kontoteabe 



 

teenust pakkunud. 

50 Siin näidatakse e-raha asutuse eelneva 12 kuu jooksul algatatud maksetehingute arv. 

60 
Siin näidatakse e-raha asutuse eelneva 12 kuu jooksul algatatud maksetehingute 

koguväärtus. 

70 

 

Siin näidatakse, kas e-raha asutus osutab ka muid makseteenuste osutamisega 

mitteseotud teenuseid, mis ei ole makseteenused. Kui e-raha asutus pakub üksnes  

makseasutuste ja e-raha asutuste seaduse § 3 lõikes 1 nimetatud makseteenuseid, 

märgitakse kirje väärtuseks 1. Kui e-raha asutus pakub lisaks makseteenustele ka muid 

teenuseid, märgitakse kirje väärtuseks 2. 

80 

Siin näidatakse kontoteabe teenuse pakkumisega seotud vastutuskindlustuse 

kindlustussumma miinimumväärtus või vastutuskindlustusega võrdväärse tagatise 

miinimumväärtus, mis on arvutatud vastavalt  rahandusministri 22.12.2017 määrusele nr 

104 “Makseasutuste vastutuskindlustuse kindlustussumma miinimumväärtuse 

arvutamise kord ja metoodika ning tagatise rakendamise tingimused”. 

90 

Siin näidatakse makse algatamise teenuse pakkumisega seotud vastutuskindlustuse 

kindlustussumma miinimumväärtus või vastutuskindlustusega võrdväärse tagatise 

miinimumväärtus, mis on arvutatud vastavalt   rahandusministri 22.12.2017 määrusele 

nr 104 “Makseasutuste vastutuskindlustuse kindlustussumma miinimumväärtuse 

arvutamise kord ja metoodika ning tagatise rakendamise tingimused”. 

100 
Siin näidatakse kontoteabe teenuse pakkumisega seoses sõlmitud vastutuskindlustuse 

lepingus või garantiilepingus kajastuv kindlustussumma. 

110 
Siin näidatakse makse algatamise teenuse pakkumisega seoses sõlmitud 

vastutuskindlustuse lepingus või garantiilepingus kajastuv kindlustussumma. 


