
 
 

Hoiuste ja laenude regionaalse jaotuse aruanne 
 

1. Aruande valdkond 
1.1. Krediidiasutuse kaasatud hoiuste ja antud laenude (k.a kapitalirendi ja 
faktooringunõuded) aruandeperioodi lõpu jäägid. 
1.2. Aruande valdkonda ei kuulu punktis 1.1 nimetatud kohustused ja nõuded 
keskpangale, keskvalitsusele ja teistele krediidiasutustele ning finantseerimisasutustesse 
paigutatud hoiused. 
1.3. Kui aruande esitamiseks kohustatud krediidiasutus omab filiaale väljaspool Eestit, 
siis kajastatakse aruandes ainult krediidiasutuse Eestis paikneva üksuse (peakontori) 
kaasatud hoiused ja antud laenud. 
 
2. Andmete summeerimine 
Ühe reana tuleb näidata nende hoiuste või laenude jäägid ja kirjete arv, mille 
identifikaatorid langevad kokku. 
 
3. Aruanderea struktuur 

1) kirje liik 
2) klient 
3) hoiuse või laenu jääk  
4) maakonna või linna kood (liigitatuna krediidiasutuse või tema filiaali asukoha 
järgi) 
5) maakonna või linna kood (liigitatuna kliendi registreerimis- või elukoha järgi) 
6) kirjete arv 

 
1) Kirje liigi identifikaatorid  

Nõudmiseni hoius 3 
Muu hoius  4 
Laen   2 

 
Kirje liigi „nõudmiseni hoius” all näidatakse ka üleööhoiused. Kirje liigi „muu hoius” all 
näidatakse kõik ülejäänud hoiused.  
 
2) Kliendi identifikaatorid 

Kohalik omavalitsus        2 
Muu hoiuseid kaasav ettevõtja      15 
Rahaturufond        16 
Kindlustusandja        17 
Pensionifond         18 
Muu investeerimisfond       19 
Muu finantseerimisasutus       20 
Riigi või kohaliku omavalitsuse mittefinantsettevõtja   7 
Muu mittefinantsettevõtja       8 
Kodumajapidamine        10 
Kodumajapidamisi teenindav kasumitaotluseta institutsioon  9 
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3) Hoiuse või laenu jääk 
Kaasatud hoiuste jäägid näidatakse lepingulises väärtuses (st arvestamata sisemise 
intressimäära mõju) aruandeperioodi lõpus ilma tekkepõhise intressita.  
Antud laenude jäägid näidatakse lepingulises väärtuses (st arvestamata sisemise 
intressimäära mõju) aruandeperioodi lõpus ilma tekkepõhise intressita. Jäägid näidatakse 
brutopõhimõttel (st ilma allahindluseta). 
 
4) Maakonna või linna kood (liigitatuna krediidiasutuse pangakontori asukoha järgi) 
Siin lähtutakse hoiuste ja laenude regionaalsel liigitamisel sellest, millises regioonis 
krediidiasutuse pangakontor, mille vahendusel raha on hoiustatud või laen antud, asub. 
Laenu- või hoiustamislepingu sõlmimisel elektrooniliste kanalite kaudu näidatakse 
maakonna või linna kood kliendi elukoha või registreerimiskoha järgi.  
Maakonna või linna kodeerimisel kasutatakse järgmist nimekirja: 

Tallinn  1 
Kohtla-Järve  13 
Narva   15 
Pärnu   18 
Sillamäe  21 
Tartu   24 
Valgamaa  33 
Viljandimaa  35 
Võrumaa  38 
Jõgevamaa  41 
Saaremaa  45 
Ida-Virumaa  48 
Järvamaa  51 
Põlvamaa  54 
Pärnumaa  56 
Lääne-Virumaa 59 
Raplamaa  61 
Tartumaa  64 
Läänemaa  69 
Harjumaa  71 
Hiiumaa  73 
Määratlemata 99 
Mitteresident  0 

 
5) Maakonna või linna kood (liigitatuna kliendi registreerimis- või elukoha järgi) 
Siin jaotatakse hoiused ja laenud vastavalt sellele, kus juriidilisest isikust klient on 
registreeritud või milline on füüsilisest isikust kliendi puhul krediidiasutusele teatatud 
elukoht. Maakonna või linna kodeerimisel tuleb lähtuda eelnevas punktis toodud 
põhimõttest.  
Juhul kui laenu- või hoiustamisleping on sõlmitud krediidiasutuse elektroonilist kanalit 
kasutades ning mingil põhjusel ei ole kliendi kodukontorit (nt deebet- või krediitkaardi 
kätteandmise kontor) võimalik määratleda, näidatakse kliendi asukohana krediidiasutuse 
peakontori asukoht. 
 
6) Kirjete arv 
Siin näidatakse aruanderea kolmandas veerus „hoiuse või laenu jääk” summeeritud 
hoiuste või laenude arv. Kui aruandereal kajastatud hoiuse või laenu jääk oli 
aruandeperioodi lõpu seisuga 0 (null), siis selliseid hoiuseid ja laene ei võeta kirjete arvu 
määramisel arvesse.  
 


