
 

Hagide aruanne 
 
1. Aruande eesmärk 
Hagide aruande eesmärk on saada andmeid järelevalvesubjekti vastu viimasel 
aruandeperioodil esitatud hagide kohta ning hagide kohta, mille puhul on 
kohtumenetlus toimunud kõigis kohtuastmetes ja viimase astme kohtulahend on 
jõustunud. 
 
2. Aruande valdkond 
Aruandes näidatakse kõik registreeritud hagid, kus krediidiasutus või krediidiasutuse 
konsolideerimisgrupi liige on kostja. 
 
3. Aruanderea struktuur 

1) Sisemine kood 
2) Üksuse asukohariigi kood 
3) Hageja 
4) Hagi lühikirjeldus 
5) Kohtu nimi 
6) Nõude summa 
7) Hagi esitamise kuupäev 
8) Eeldatav tulemus järelevalvesubjekti jaoks 
9) Kohtulahendi jõustumise kuupäev 
10) Kohtulahendi kirjeldus 
11) Kohtulahendi alusel makstava hüvitise summa 

 
4. Aruanderea struktuuri seletus 
 
1) Sisemine kood 
Siin näidatakse kood, mida krediidiasutus ise oma andmebaasis aruandereal esitatud 
hagi identifitseerimiseks kasutab. 
 
2) Üksuse asukohariigi kood 
Siin näidatakse krediidiasutuse selle üksuse asukoha riigi kood, kelle vastu hagi 
esitati. 
 
3) Hageja 
Siin näidatakse hageja nimi. 
 
4) Hagi lühikirjeldus 
Siin näidatakse hagi sisu kirjeldus. Hagi lühikirjelduse maksimaalne sümbolite arv on 
2000. Kirjelduses ei ole lubatud kasutada sümboleid <, >, &, ’, “.  
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5) Kohtu nimi 
Siin näidatakse kohtu nimi, kus hagi menetletakse. 
 
6) Nõude summa 
Siin näidatakse hageja nõude summa esitatud hagi alusel. 
 
7) Hagi esitamise kuupäev 
Siin näidatakse hagi esitamise kuupäev. 
 
8) Eeldatav tulemus järelevalvesubjekti jaoks 
Siin näidatakse, milline on kohtulahendi eeldatav tulemus krediidiasutuse jaoks. 
Tulemuse identifikaatorid on järgmised: 

Positiivne   1 
Negatiivne   2 
Teadmata   0 

 
9) Kohtulahendi jõustumise kuupäev 
Siin näidatakse kohtulahendi jõustumise kuupäev. Hagide puhul, mis on 
aruandeperioodil krediidiasutuse vastu esitatud, kuid mille puhul kohtulahend ei ole 
jõustunud, näidatakse kirjel kood XX. 
 
10) Kohtulahendi kirjeldus 
Siin näidatakse kohtulahendi sisu kirjeldus. Kohtulahendi kirjelduse maksimaalne 
sümbolite arv on 2000. Kirjelduses ei ole lubatud kasutada sümboleid <, >, &, ’, “.  
Kui kohtulahend ei ole jõustunud, näidatakse kirjel kood XX. 
 
11) Kohtulahendi alusel makstava hüvitise summa. 
Siin näidatakse summa, mis krediidiasutus või krediidiasutuse konsolideerimisgrupi 
liige on kohustatud kohtulahendi alusel hüvitisena maksma. Krediidiasutuse kasuks 
tehtud kohtulahendite puhul, millega ei kaasnenud krediidiasutusele kulusid, ja 
hagide puhul, mis on aruandeperioodil krediidiasutuse vastu esitatud, kuid mille 
puhul ei ole kohtulahend jõustunud, näidatakse kirjel 0 (null). 
 


