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Kahjustatud või rikutud europangatähtede ja -müntide Eesti Panka 
ümbervahetamiseks saatmise eeskiri 

 
 
1. Käesolev eeskiri sätestab kahjustatud või rikutud europangatähtede ja -müntide (edaspidi 

pangatähed või mündid või koos sularaha) krediidiasutuste poolt Eesti Panka ümber-
vahetamiseks saatmise korra. 

2. Käesolev eeskiri ei reguleeri võltsimiskahtlusega sularaha, mis antakse üle asukoha-
järgsele politseiprefektuurile, käsitlemist. Juhul kui kahjustatud või rikutud sularahal on 
lisaks võltsimiskahtlus, tuleb seda käsitleda nagu võltsimiskahtlusega sularaha. 

3. Krediidiasutused on kohustatud juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt võtma vastu 
kahjustatud või rikutud sularaha ja saatma selle ümbervahetamiseks Eesti Panka 
pakendis, mis tagab selle säilimise krediidiasutusele esitatud seisundis ja koguses, koos 
kahjustatud või rikutud sularaha ümbervahetamiseks esitanud juriidilise või füüsilise 
isiku täidetud vormikohase avaldusega (lisatud). Iga üksikjuhtum (juriidilise või füüsilise 
isiku poolt korraga ümbervahetamiseks esitatud pangatähed või mündid) peab olema 
pakitud eraldi. 

4. Krediidiasutus on kohustatud saatma Eesti Panka ringluskõlblikust ja ringluskõlbmatust 
sularahast eraldi pakituna järgmiste tunnustega sularaha töötlemise käigus avastatud 
kahjustatud või rikutud sularaha: 

1) pangatähe algmõõtmetest puudub rohkem kui 25%; 

2) pangatäht on rohkem kui kahest üksteisest eraldatud osast kleeplindi või muu 
abivahendiga kokku kleebitud; 

3) pangatähe kvaliteet on sedavõrd kahjustatud (näiteks värvi muutnud, värvi- või õli-
plekkidega kaetud, põlenud, kõdunenud, täissoditud) ja/või selle masinloetavad 
elemendid ei vasta täielikult spetsifikatsioonile (sealhulgas Euroopa Keskpanga 
otsuse 16.09.2010 lisades IIa ja IIb nimetatud europangatähed, mille ehtsus ei ole 
selgelt määratletud), et selle ehtsus ei ole selgelt määratav ja/või kahjustus ei 
võimalda pangatähe tavapärast töötlemist käsitsi või rahatöötlemismasinaga ilma seda 
täiendavalt kahjustamata; 

4) mündid, mille seisukord on füüsikaliste või keemiliste mõjutuste toimel sedavõrd 
kahjustatud, et nende nimiväärtus, vermimise aeg või ehtsus ei ole ilma laboratoorsete 
uuringuteta määratav. 

5. Krediidiasutus saadab sularaha töötlemise käigus avastatud kahjustatud või rikutud sula-
raha Eesti Panka pakendis, mis tagab selle säilimise krediidiasutusele esitatud seisundis 
ja koguses, koos kaaskirjaga, milles näidatakse vahetamiseks esitatud pangatähtede ja 
müntide nimiväärtused ja kogused, võimalusel pangatähtedel lisaks seerianumbrid. 



  

 
6. Eesti Pank teavitab üldjuhul hiljemalt ühe kuu möödumisel peale kahjustatud või rikutud 

sularaha saabumist selle lähetanud krediidiasutust kahjustatud või rikutud sularaha ümber-
vahetamisega nõustumisest või sellest keeldumisest. Ümbervahetamisest keeldumise 
korral antakse lühike selgitus. Juhul kui üksikjuhtumis on ümbervahetamiseks esitatud 
üle 100 pangatähe või mündi, võib ümbervahetamisega nõustumisest või sellest 
keeldumisest teavitamine toimuda pikema aja jooksul kui üks kuu, millest Eesti Pank 
informeerib kahjustatud või rikutud sularaha saatnud krediidiasutust ühe kuu jooksul. 

7. Eesti Pank kannab ümbervahetatava sularaha väärtusele vastava rahasumma üle sularaha 
ümbervahetamiseks saatnud krediidiasutuse kontole. 

8. Kahjustatud või rikutud sularaha Eesti Pank krediidiasutusele või selle ümber-
vahetamiseks esitanud juriidilisele või füüsilisele isikule ei tagasta. 
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AVALDUS 
 

kahjustatud või rikutud sularaha ümbervahetamiseks 
 

…. …………………………….20…… 
 
1. Avalduse esitaja ees- ja perekonnanimi, isikukood (juriidilise isiku puhul lisaks nimi, 

registrinumber): 

___________________________________________________________________________ 

2. Avaldaja aadress, telefon: 

___________________________________________________________________________ 

3. Avalduse esitaja dokumendi nimetus, number: 

___________________________________________________________________________ 

4. Palun ümber vahetada kahjustatud või rikutud sularaha kokku summas: 

___________________________________________________________________________ 
(summa arvudes ja sõnades) 

5. Avaldaja poolt ümbervahetamiseks esitatavad pangatähed ja mündid: 
 

Jrk 
nr 

Nimiväärtus Pangatähe seeria 
ja nr / mündi 

väljalaskeaasta 

Pangatähtede ja 
müntide arv 

Summa 

  
 
 
 
 
 

   

6. Avaldaja kirjeldus pangatähtede ja müntide kahjustuste ulatusest ja tekkepõhjustest 
(sh pangatähtedel plekkide tekke, saastumise või värvumise viisi kohta): 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

7. Kirjaliku selgituse värvikaotuse põhjuse ja iseloomu kohta, kui pangatähed on kaotanud 
värvi vargusevastaste vahendite rakendumise tagajärjel ning need esitab isik, kelle 
tegevuseks on sularaha käitlemine. 

___________________________________________________________________________ 



  

 
8. Pangatähtede puuduvate osade hävimist tõendavad dokumendid (olemasolul), kui 

esitatakse kuni 50% europangatähest: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 
 
Avalduse esitaja allkiri: 
 
 
 
9. Pangatähed ja mündid Eesti Panka suunava krediidiasutuse nimetus: 

___________________________________________________________________________ 

10. Krediidiasutuse töötaja ees- ja perekonnanimi, allkiri: 

___________________________________________________________________________ 
 
 


