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HOIUSTAJA TEABELEHT 

 

 

Põhiteave hoiuste tagamise kohta 

[Märkida krediidiasutuse nimi] 
olevad hoiused on kaitstud 

[märkida asjakohase hoiuste tagamise skeemi nimi] 
[Vajadusel täiendada lähtuvalt punktis 1 toodud 
selgitustele] 

Hoiuste tagamise piirmäär 100 000 euro väärtuses hoiustaja kohta ühes 
krediidiasutuses  
[Vajadusel täiendada lähtuvalt punktis 2 toodud 
selgitustele] 

Kui teil on ühes krediidiasutuses 
rohkem hoiuseid 

Kõik hoiused, mis on teil ühes ja samas krediidiasutuses, 
liidetakse kokku. 100 000 eurost piirmäära kohaldatakse 
teie hoiuste kogusummale . 
[Vajadusel täiendada lähtuvalt punktis 2 toodud 
selgitustele] 

Kui teil on ühine hoius mõne teise 
isiku või teiste isikutega 

100 000 eurost piirmäära kohaldatakse iga hoiustaja kohta 
eraldi 
[Vajadusel täiendada lähtuvalt punktis 3 toodud 
selgitustele] 

Hüvitamise aeg krediidiasutuse 
maksejõuetuse või muu vastava 
sündmuse korral 

7 tööpäeva  
[vajaduse korral asendada muu tähtajaga] 
[Vajadusel täiendada lähtuvalt punktis 4 toodud 
selgitustele] 

Hüvitamise vääring euro [vajaduse korral asendada hoiuse vääringu või 
hoiustaja elukoha riigi vääringuga] 

Kontakt [märkida asjakohase hoiuste tagamise skeemi 
kontaktandmed 
(aadress, telefon, e-postiaadress jms)] 

Lisateave [märkida asjakohase hoiuste tagamise skeemi veebilehe 
aadress] 

Hoiustaja kinnitus kättesaamise kohta  
Lisateave [Vajadusel täiendada lähtuvalt punktis 5 toodud selgitustele] 
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Selgitused hoiustaja teabelehe osas 

 
1. Vajaduse korral täiendada ühega alljärgnevatest täpsustustest: 
a) Teie hoius on tagatud lepingulise tagamise skeemiga, mida on ametlikult tunnustatud hoiuste 
tagamise skeemina. Teie krediidiasutuse maksejõuetuse korral tagatakse ja hüvitatakse hoiused 
teile kuni 100 000 euro väärtuses. 
b) Teie krediidiasutus osaleb krediidiasutuste kaitseskeemis, mida on ametlikult tunnustatud 
hoiuste tagamise skeemina. See tähendab, et kõik selles skeemis osalevad krediidiasutused 
toetavad vastastikku üksteist, et vältida maksejõuetuks muutumist. Teie krediidiasutuse 
maksejõuetuse korral tagatakse ja hüvitatakse hoiused teile kuni 100 000 euro väärtuses. 
c) Teie hoius on tagatud riikliku hoiuste tagamise skeemi ja lepingulise hoiuste tagamise 
skeemiga. Teie krediidiasutuse maksejõuetuse korral tagatakse ja hüvitatakse hoiused teile igal 
juhul kuni 100 000 euro väärtuses. 
d) Teie hoius on tagatud riikliku hoiuste tagamise skeemiga. Lisaks sellele osaleb teie 
krediidiasutus krediidiasutuste kaitseskeemis, mille kõik liikmed toetavad vastastikku üksteist, et 
vältida maksejõuetuks muutumist. Teie krediidiasutuse maksejõuetuse korral tagatakse ja 
hüvitatakse hoiused teile kuni 100 000 euro väärtuses. 
 
2. Vajaduse korral täiendada ühega alljärgnevatest täpsustustest: 
a) Teie krediidiasutust tuntakse järgmiste kaubamärkide all [märkida kõik sama tegevusloa alusel 
tegutsevad kaubamärgid] 
b) Kui hoius ei ole kättesaadav, kuna krediidiasutus ei suuda täita oma rahalisi kohustusi, 
tagatakse ja hüvitatakse hoiused hoiuste tagamise skeemist. Tagasimakse maksimaalne suurus on 
100 000 eurot krediidiasutuse kohta. See tähendab, et tagamise ulatuse kindlaksmääramiseks 
liidetakse kokku kõik samas krediidiasutuses olevad hoiused. Näiteks juhul, kui hoiustajal on 
tähtajalisel hoiusel 90 000 eurot ja nõudmiseni hoiusel 20 000 eurot, tagatakse ja hüvitatakse 
talle ainult 100 000 eurot. 
c) Nimetatud meetodit kohaldatakse ka juhul, kui krediidiasutus tegutseb eri kaubamärkide all. 
[Märkida selle krediidiasutuse nimi, kes hoiustab] tegutseb ka nime all [märkida kõik muud 
sama krediidiasutuse kaubamärgid]. See tähendab, et kõik ühe või mitme nimetatud kaubamärgi 
alla kuuluvad hoiused on tagatud kuni 100 000 euro väärtuses. 
 
3. Vajaduse korral täiendada ühega alljärgnevatest täpsustustest: 
a) Ühise hoiuse korral kohaldatakse 100 000 euro suurust piirmäära iga hoiustaja kohta. 
b) Sellisel kontol olevad hoiused, millele vähemalt kahel isikul on õigusi sellise täisühingu või 
muu sarnase ühenduse liikmena, mis ei ole juriidiline isik, liidetakse kokku ja neid käsitatakse 
ühe hoiustaja tehtud hoiusena ning tagatakse 100 000 euro väärtuses. 
c) Teatavatel juhtudel [märkida liikmesriigi õiguses määratletud juhud] on hoiused kaitstud 
suuremas summas kui 100 000 euro väärtuses. Rohkem teavet leiab [märkida asjakohase hoiuste 
tagamise skeemi veebileht]. 
 
4. Vajaduse korral täiendada ühega alljärgnevatest täpsustustest: 
a) Vastutav hoiuste tagamise skeem on [märkida skeemi nimi ja aadress, telefoninumber, e-posti 
ja veebilehe aadress]. Nimetatud skeem hüvitab teile hoiused (kuni 100 000 euro väärtuses 
hiljemalt [märkida liikmesriigi õigusega nõutav tagasimakseperiood] ja alates [31. detsembrist 
2023] [seitsme tööpäeva] jooksul. 
b) [Lisada teave eriolukorras tehtavate maksete või vahemaksete kohta, kui hüvitatavad summad 
ei ole seitsme tööpäeva jooksul kättesaadavad]. 
c) Kui teile ei ole hoiused hüvitatud nimetatud tähtaegade jooksul, peaksite võtma ühendust 
hoiuste tagamise skeemiga, kuna hoiuste hüvitamise nõuete esitamise aeg võib olla piiratud. 
Lisateavet leiab [märkida asjakohase hoiuste tagamise skeemi veebileht]. 
 
5. Vajaduse korral täiendada ühega alljärgnevatest täpsustustest: 



 

 

a) Üldjuhul on hoiuste tagamise skeemidega hõlmatud kõik füüsilised isikud, tavaettevõtjad ja 
muud jaehoiustajad. Teatavate hoiuste suhtes kohaldatavad erandid on märgitud vastutava 
hoiuste tagamise skeemi veebilehel.  
b) Teie taotluse korral annab krediidiasutus teile teavet ka selle kohta, kas konkreetne 
finantstoode on tagatud või mitte. Kui hoiused on tagatud, kinnitab krediidiasutus seda ka konto 
väljavõttel. 


