
 
VÕLANIMEKIRI 

 

1. Võlgniku ja abikaasa nimi 

Võlgniku ees- ja perekonnanimi/ ärinimi 
 

 

Isikukood või sünniaeg/ registrikood 

Abikaasa ees- ja perekonnanimi 
 
 

Isikukood või sünniaeg 

2.Võlgniku ja tema ülalpeetavate jooksvad kulutused ühe kuu kohta 

Eluasemekulud (sh vee-, gaasi-, elektri-, kütte-, prügi-, halduskulud) 
 

Kulutused toidule 
 

Transpordikulud (kulutused ühis- või isiklikule transpordile) 
 

Sidekulud 
 

Tasutud ülalpidamismaksed võlgnikust lahus elavatele võlgniku lastele 
 

Kulutused laste koolikohustuse täitmisele 
 

Muud vältimatud kulutused (nt kestvuslepingutest tulenevad liising, järelmaks) 
 
 

Kulutused kokku 
 

Märkused 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

3. Selgitused 

 
Järgnevatel lehekülgedel esitatakse kohustused alltoodud liigituse järgi: 
 
A - Pandiga (nii võlgniku kui ka kolmanda isiku varaga) tagatud kohustus 
B - Võlgniku kohustus, mis on tagatud kolmanda isiku poolt antud isikulise tagatisega (käendus, garantii) 
C - Tagamata kohustus (võlgniku kohustust ei ole tagatud võlgnikule või kolmandale isikule kuuluva varaga, 
samuti mitte käenduse ega garantiiga) 
 
„Võlgade ümberkujundamise ja võlakaitse seaduse“ § 12 lg 4: „Ühe abikaasa poolt eraldi esitatud võlanimekirjas 
tuleb eraldi märkida kohustused, mille eest vastutab või võib vastutada ka teine abikaasa, samuti teise abikaasa 
kohustused, mille eest võib vastutada võlgnik“. 
 

Kui kohustusi on arvuliselt rohkem kui vormil kajastatud, siis kasutakse lisalehte. 
 

Vorm VÜKM-3 

Justiitsministri 28. märtsi 2011. a määruse nr 18 

„Võlgade ümberkujundamise menetluses kasutatavate vormide kehtestamine” 

lisa 3 



 

4. Kohustused võlausaldajate vastu: 

A. Kohustused (nt eluasemelaen, väikelaen/ tarbimislaen, muu laenu puhul nimetada liik, samuti muust 
võlaõiguslikust lepingust tulenevad kohustused), mis on tagatud võlgniku või kolmanda isiku varaga 

Võlausaldaja nimi (ärinimi/ ees- ja 

perekonnanimi) 

Registrikood/ isikukood 

või sünniaeg 

E-post Telefon 

Aadress Lepingu number Kohustuse liik  

Tasumisele kuuluv põhinõue kokku Tasumisele kuuluv igakuine põhiosa Intressimäär  

Viivisemäär (nt % päevas) Sissenõutavaks muutunud kohustuse kogusumma (põhinõue 

+ kõrvalnõue) 

Kohustuse täitmise 

lõpptähtpäev 

Kohustuse kaastaotleja nimi/ nimed Kas kohustuse eest võib vastutada 

abikaasa?                Ei                Jah 

Kui kohustus on vaidlustatud, siis kas selle osas toimub               kohtumenetlus              täitemenetlus               muu menetlus? 
 

Tagatisvaraks on                 kinnisasi                  vallasasi.  Omandi liik ja omanike nimed 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tagatisvaraks on                 kinnisasi                  vallasasi.  Omandi liik ja omanike nimed 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tagatisvaraks on                 kinnisasi                  vallasasi.  Omandi liik ja omanike nimed 

 

…..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Võlausaldaja nimi (ärinimi/ ees- ja 

perekonnanimi)                                    

Registrikood/ isikukood 

või sünniaeg   

E-post Telefon 

Aadress 

 
Lepingu number 
   

Kohustuse liik    

Tasumisele kuuluv põhinõue kokku Tasumisele kuuluv igakuine põhiosa Intressimäär  

Viivisemäär (nt % päevas) Sissenõutavaks muutunud kohustuse kogusumma (põhinõue  

+ kõrvalnõue) 

Kohustuse täitmise 

lõpptähtpäev 

Kohustuse kaastaotleja nimi/ nimed 
 

Kas kohustuse eest võib vastutada 
abikaasa?                Ei               Jah 
 

Kui kohustus on vaidlustatud, siis kas selle osas toimub               kohtumenetlus              täitemenetlus              muu menetlus? 
 
 

Tagatisvaraks on               kinnisasi                 vallasasi.  Omandi liik ja omanike nimed 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tagatisvaraks on               kinnisasi                 vallasasi.  Omandi liik ja omanike nimed 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tagatisvaraks on               kinnisasi                 vallasasi.  Omandi liik ja omanike nimed 

 

…..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

  

   

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  



B. Kohustused (nt riiklik õppelaen, muu laenu puhul nimetada liik), mis on tagatud käenduse või garantiiga, 
samuti kolmanda isiku antud isiklikud tagatised  

Võlausaldaja nimi (ärinimi/ ees- ja perekonnanimi) Registrikood/ isikukood või 

sünniaeg 

E-post Telefon 

Aadress Lepingu number Kohustuse liik  Kohustuse 

lõpptähtpäev 

Tasumisele kuuluv põhinõue kokku Tasumisele kuuluv igakuine põhiosa   Intressimäär  

Viivisemäär (nt % päevas) Sissenõutavaks muutunud kohustuse kogusumma (põhinõue + kõrvalnõue) 

Tagatiseks on                käendus               garantii         
 
           

Käenduse, garantii suurus Kas kohustuse eest võib vastutada abikaasa? 
           Ei                   Jah 
 

Tagatise andja/andjate nimi/ nimed ja telefoninumber/ telefoninumbrid 
 
  

Kui kohustus on vaidlustatud, siis kas selle osas toimub              kohtumenetlus               täitemenetlus                 muu menetlus? 
 
 

Võlausaldaja nimi (ärinimi/ ees- ja perekonnanimi) 
 
 

Registrikood / isikukood või 
sünniaeg 

E-post Telefon 

Aadress Lepingu number Kohustuse liik  Kohustuse 
lõpptähtpäev 

Tasumisele kuuluv põhinõue kokku Tasumisele kuuluv igakuine põhiosa 
 

Intressimäär  

Viivisemäär (nt % päevas) Sissenõutavaks muutunud kohustuse kogusumma (põhinõue + kõrvalnõue) 
 

Tagatiseks on                käendus                garantii 
 

Käenduse, garantii suurus 
 
 

Kas kohustuse eest võib vastutada abikaasa? 
            Ei               Jah 
 

Tagatise andja/andjate nimi/ nimed ja telefoninumber/ telefoninumbrid 
 
 

 Kui kohustus on vaidlustatud, siis kas selle osas  toimub              kohtumenetlus                  täitemenetlus              muu menetlus? 
 
 

Võlausaldaja nimi (ärinimi/ ees- ja perekonnanimi) 
 

Registrikood/ isikukood või 
sünniaeg 

E-post 
 

Telefon 
 

Aadress Lepingu number Kohustuse liik  Kohustuse 
lõpptähtpäev  

Tasumisele kuuluv põhinõue kokku 
 

Tasumisele kuuluv igakuine põhiosa Intressimäär  

 

Viivisemäär (nt % päevas) Sissenõutavaks muutunud kohustuse kogusumma (põhinõue + kõrvalnõue) 

Tagatiseks on                 käendus                 garantii Käenduse, garantii suurus Kas kohustuse eest võib vastutada abikaasa? 
           Ei                 Jah 

 

Tagatise andja/andjate nimi/ nimed ja telefoninumber/ telefoninumbrid 
 
 

Kui kohustus on vaidlustatud, siis kas selle osas toimub                kohtumenetlus                täitemenetlus              muu menetlus? 
 
 
 

    

   

    

   

    

   



C. Kohustused (nt SMS-laen/ kiirlaen, järelmaks, sideteenused, kommunaalmaksed) teiste võlausaldajate vastu, 

mida ei ole tagatud võlgnikule või kolmandale isikule kuuluva varaga ega ka käendusega 

Võlausaldaja nimi (ärinimi/ ees- ja 

perekonnanimi) 

Registrikood/ isikukood või sünniaeg Aadress, kontaktandmed 

Võlakohustuse liik  Lepingu, arve, otsuse, kviitungi number Intressimäär 

Sissenõutavaks muutunud kohustuse kogusumma (põhinõue + kõrvalnõue) Viivisemäär (nt % päevas) 

Kas kohustuse eest võib vastutada  abikaasa?              Ei              Jah 

Kui kohustus on vaidlustatud, siis kas selle osas toimub              kohtumenetlus               täitemenetlus               muu menetlus? 

 

Märkused 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Võlausaldaja nimi (ärinimi/ ees- ja 

perekonnanimi) 

Registrikood/ isikukood või sünniaeg Aadress, kontaktandmed 

Võlakohustuse liik  Lepingu, arve, otsuse, kviitungi number Intressimäär 

Sissenõutavaks muutunud kohustuse kogusumma (põhinõue + kõrvalnõue) Viivisemäär (nt % päevas) 

Kas kohustuse eest võib vastutada  abikaasa?              Ei              Jah 

Kui kohustus on vaidlustatud, siis kas selle osas toimub              kohtumenetlus               täitemenetlus               muu menetlus? 
 

Märkused 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Võlausaldaja nimi (ärinimi/ ees- ja 

perekonnanimi) 

Registrikood/ isikukood või sünniaeg Aadress, kontaktandmed 

Võlakohustuse liik  Lepingu, arve, otsuse, kviitungi number Intressimäär 

Sissenõutavaks muutunud kohustuse kogusumma (põhinõue + kõrvalnõue)  Viivisemäär (nt % päevas) 

Kas kohustuse eest võib vastutada  abikaasa?              Ei              Jah 

Kui kohustus on vaidlustatud, siis kas selle osas toimub              kohtumenetlus                täitemenetlus              muu menetlus? 
 

Märkused 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

  

   

  

   

   

  



 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5. Võlad, milles võlgnik oma kohustusi ei tunnista 

Võlausaldaja nimi (ärinimi/ ees- 
ja perekonnanimi) 

Lepingu/ arve 
number 

Sissenõutavaks 

muutunud põhinõue 

Sissenõutavaks 

muutunud kõrvalnõuded 

(nt intressid, viivised) 

Osa, milles võlgnik 

kohustust ei tunnista 

     

     

     

     

     

5.1. Muud vajalikud andmed: 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

6. Kinnitus ja allkiri: 

Olen teadlik, et vale või eksitava teabe andmine või võlgadest ja varadest teatamata jätmine võib kaasa tuua võlgade 
ümberkujundamise avalduse menetlemisest keeldumise ning alustatud menetluse lõpetamise. 
 
 
Võlgniku/esindaja allkiri:                                                       Abikaasa allkiri: 

 


