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Laenutaotlus 

 
TAOTLEJA ANDMED 
 
Ärinimi 

 

Registrikood 
 

Aadress (maakond, linn/vald, küla/tänav, maja, 
postiindeks 

 

Taotleja pangakonto number 
 

Esindaja (juhatuse liige) 
 

 

KÜ palgaliste 
töötajate arv 
 

Lepinguline kinnisvarahooldusfirma ja kontaktisik 
 

Telefon 

 

Mobiiltelefon 
 

E-post 
 

Elamu 
põhikonstruktsioonid 
(joonida alla): 

1. Paneel  
2. Tellis 
3. Puit 
4. Sega (kivi/puit) 

Elamute arv 
KÜ-s: 

 

Ehitusregistri 
kood: 

 

Kasutusloa 
saamise aasta 
(ehitisregistris): 

 

Korteriomandite 
üldpind kokku (m2): 

 

Korruseid: 

 

Korteriomandite arv: 
 

 

Füüsilisest isikutest omanike arv: 

 

Üldkoosolekul 
esindatud häälte arv: 

 

Üldkoosolekul laenuvõtmise 
otsusele antud poolthäälte arv: 

 
Remonditasu 1 m2 kohta kuus enne 
renoveerimisotsust: 

 

Remonditasu 1 m2 kohta kuus pärast renoveerimisotsust: 

 

Üürivõlgnevuste summa 

 

KÜ osakapital:  

________________________ EUR 

 
KORTERIÜHISTU OLEMASOLEVAD VÕLAKOHUSTUSED 
 
Kellelt Kohustuse jääk Kuumakse Intress Lõpptähtaeg Tagatis 
      
      
      

 
KORTERIÜHISTU LIIKMETE VÕLGNEVUS KORTERIÜHISTU EES SEISUGA (kuupäev) _______________ : 
 
Korteriomaniku nimi Korteri 

number 
Võlasumma üle 30 päeva 
(alates maksetähtajast) 

Info, mis on võlgnevusega ette võetud ja lisada 
vastav dokument (maksegraafik, esitatud 
maksekäsu kiirmenetlus, hagi, inkasso vms.) 

    
    
    
    
    
    
    
KOKKU võlgnevuses summa   
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TAOTLETAVAD TINGIMUSED JA TAGATISED 
Renoveerimistööde 
maksumus (sh. käibemaks) 

 

Omafinantseeringu 
summa kokku 

 

Sh. toetussumma 

 
 

Sh. KÜ omavahendite 
summa 

 
Laenusumma 
 
 

 

Tagasimakse periood 
(max 120 kuud) 
 
 
 

Renoveerimistööde teostamisel 
energiaauditis prognoositud 
energiasääst (%) 
 
 

Saavutatav energiamärgise 
klass 
 
 
 

Tagatis: 

 
Omanikujärelevalve teostaja (ettevõtte nimi, reg. kood ning spetsialisti nimi, kes teostab omanikujärelevalvet): 

 

 
INFO ELAMU OLULISEMATE OSADE SEISUKORRA KOHTA: 
Hoone osa, 
kommunikatsioon 

Tehniline 
seisukord* 

Renoveerimisvajaduse 
lühikirjeldus 

Finantseerimise 
allikas 

Orienteeruv 
maksumus 

Teostamise aasta 
(k.a  tulevikus) 

Katus      
Fassaad      
Küttesüsteem      
Elektrisüsteem      
Ventilatsioon      
* Tehnilise seisukorra hinnangu kriteeriumid: uus, hea, rahuldav, mitterahuldav 
 

ESITATAVAD DOKUMENDID (koopia, kui pole märgitud teisiti): 
 Viimase 6 kuu pangaväljavõtted kõikidest pankadest, kus asuvad laenutaotleja arveldusarved 
 Arved suurematelt kommunaalteenuse osutajatelt, mis näitavad võlgnevuse puudumist 
 Ühistu üldkoosoleku otsuse protokoll laenu võtmise kohta vastavalt hoiu-laenuühistu näidisele 
 Ehitusregistritõend või kinnistusraamatu väljavõte korterite omanike kohta 
 Majandusaasta aruanne 
 Elamu tehnilise ülevaatuse akt ja/või energiaaudit 
 Tööde lühikirjeldus, eelarve ja ajakava 
 

JUHATUSE LIIKMETE KONTAKTANDMED: 
 Ees- ja perekonnanimi Telefon E-post 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
 

TAOTLEJA KINNITUS 
 
Kinnitame, et kõik käesolevas laenutaotluses esitatud andmed on täielikud ja õiged. Ühtlasi volitame Eesti 
Korteriühistute Hoiu-laenuühistut (edaspidi ühistu) kontrollima ja täpsustama kõiki esitatud andmeid nende 
algallikatest. Samuti anname ühistule õiguse avaldada laenutaotlusega seotud kõiki andmeid ja edastada dokumente 
ühistu tütarettevõtetele ja strateegilistele partneritele. Nimetatud nõusolek kehtib ka pärast laenulepingu lõppemist. 
Käesolevas Taotleja kinnituses reguleerimata juhtudel toimub laenutaotlust puudutava informatsiooni töötlemine 
ühistu kehtivate Eesti Korteriühistute Hoiu-laenuühistu üldtingimuste kohaselt. 
 

KORTERIÜHISTU ESINDAJA 
Nimi, ametinimetus, allkiri 

 
 

Kuupäev 
 
 

 


