
Nimi: EESNIMI PERENIMI
Isikukood: 30000000000

Krediidihinnang näitab, kui suure tõenäosusega jätab eraisik
arved maksmata. Tõenäosus leitakse isiku profiili alusel. Profiil
koostatakse sarnase riskikäitumisega isikute baasil.

Eraisikute krediidivõime hindamismeetod põhineb statistilisel
mudelil. Mudel ennustab, mis juhtub isiku krediidikäitumisega
tulevikus. Tulemuseks saadakse tõenäosusprotsent, mis näitab,
kui suure tõenäosusega tekib eraisikul järgmise 12 kuu jooksul
maksehäire.

Isikut ei hinnata kui isikul on tähtajaline elamisluba või -õigus,
isik on surnud, isikukoodile puudub vaste Rahvastikuregistris.

Krediidihinnang

Väga hea

Hea
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Kasin

Maksejõuetuse tõenäosus 
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15.1% - 100.0%

> Eraisiku krediidihinnang
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Krediidihinnang:

Hea
Maksejõuetuse tõenäosus: 5.2 %

Eesti kodakondsus: Ei.
 Vaata täpsemalt lk 2.

Kehtivad äri- või ettevõtluskeelud:  Jah.
 Vaata täpsemalt lk 3.

Isikuga seotud ettevõtted:  1 ettevõte.
 Vaata täpsemalt lk 3.

Isikuga seotud kinnistud: 1 kinnistu.

Isikuga seotud ametlikud teadaanded: 0 ametlikku teadaannet.

> Maksehäired ja maksuvõlad
Perioodil 23.11.2014-23.11.2015

Kehtivad maksehäired

Maksuvõlgade hetkeseis JAH

12.14

  EI

01.15

  EI

02.15

  EI

03.15

  EI

04.15

  EI

05.15

  EI

06.15

  EI

07.15

  EI

08.15

  EI

09.15

  EI

10.15

  EI

11.15

  EI

Eraisiku krediidireiting
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> Rahvastikuregistri andmed

Andmed pärinevad Rahvastikuregistrist. Rahvastikuregister on Eesti kodanike ja Eestis elamisloa või elamisõiguse saanud välismaalaste peamiste isikuandmete
ühtne andmekogu.

Nimi: EESNIMI PERENIMI

Isikukood: 30000000000

Eesti kodakondsus: Ei

isikul on alaline elamisõigus

> Maksehäireregistri info

Maksehäireks loetakse krediidisaaja poolt rahalise kohustuse täitmata jätmist, mis on tekkinud lepingu rikkumisest ja selle algusest on möödas rohkem kui 45
päeva arvates maksetähtpäevale järgnevast päevast ning mis koos intresside ja viivistega on vähemalt 30 eurot. Info maksehäirete kohta pärineb
maksehäireregistri liikmetelt või teistelt lepingulistelt osapooltelt. Esitatav informatsioon sisaldab maksehäire tekkimise ja lõppemise kuupäeva või seisu,
summa suurusjärku ja päritolu. Maksehäirete vahemikud jaotuvad järgmiselt: kuni 29.99 eurot, 30.00 - 64.99 eurot, 65.00 - 319.99 eurot, 320.00 - 639.99 eurot,
640.00 - 3 199.99 eurot, 3 200.00 - 12 799.99 eurot, 12 800.00 - 63 999.99 eurot, 64 000.00 ja rohkem eurot. Registris kuvatud maksehäire sisestaja on
võlausaldaja või isik, kes tegutseb võlausaldaja volituse või käsundi alusel.

  Kehtivad maksehäired

  Informatsioon maksehäirete kohta puudub.

  Lõpetatud maksehäired

  Informatsioon maksehäirete kohta puudub.

> Maksuvõlgade saldo

Maksudevõlgade saldo näitab võlgnevusi Maksu- ja Tolliametile hetkeseisuga. Maksuvõlg koosneb põhimakse- ja intressinõuetest. Intressivõlg on jooksev
arvestuslik intress.

24.03.2014 seisuga on maksukohustuslase võlgnevused järgmised:

  Nõude liik Maksuvõlg Sh ajatatud Sh vaidlustatud

  Maamaks 14.19 0.00 0.00

  Kokku 14.19 0.00 0.00

24.03.2014 seisuga on maksusummadelt arvutatud arvestuslik intress 2.37 eurot
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02/4Raporti koostamise kuupäev: 24.03.2014

                               2 / 4

Creditinfo Eesti AS | Narva mnt 5, 10117 Tallinn | Tel: +372 665 9600 | info@creditinfo.ee



> Kehtivad äri- ja ettevõtluskeelud

Andmed pärinevad Äriregistrist. Andmed ärikeeldude kohta avalikustatakse vastavalt Äriseadustiku § 69¹ alusel alates 07.07.2001.
Ärikeelu sisu on sätestatud Pankrotiseaduse §-s 91. Andmed ettevõtluskeeldude kohta avalikustatakse vastavalt Äriseadustiku § 69¹ alusel alates 22.12.2008.
Ettevõtluskeelu sisu on sätestatud Karistusseadustiku §-s 49¹.

Keelu liik: Ärikeeld 
Alates: 00.00.0000 
Keeluga seotud ettevõtja: OÜ Ettevõte (rk 00000000) 
Keelu ulatus: Täielik  
Keelu kehtivuse aeg: Pankrotimenetluse lõppemiseni 
 

> Isikuga seotud ettevõtted

Isikuga seotud ettevõtete info pärineb äriregistri kannetest. Kui isik esineb ühe ettevõtte mitmes seoses, esitatakse ta tabelis ka vastav arv kordi. Maksehäirete
arv näitab mitu kehtivat maksehäiret on registreeritud maksehäireregistris antud ettevõtte kohta. Välja on toodud vanima maksehäire alguskuupäev. Maksuvõlg
näitab kuu alguse saldot Maksu- ja Tolliametile.

  KEHTIVAD SEOSED

  Ettevõte Ettevõtte staatus Kehtivate maksehäirete arv Maksuvõlg

 KORTERIÜHISTU KASE 1, 80000000
 juhatuse liige (alates 00.00.2001)

Registrisse kantud
00.00.2001

 1
(vanim 00.00.2008)

 100
(00.00.2014 seisuga)

> Isikuga seotud kinnistud

Info pärineb Kinnistusraamatust

Kinnistute arv: 1
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> Ametlikud teadaanded

Ametlike teadaannete informatsioon pärineb internetiväljaandelt www.ametlikudteadaanded.ee. Rubriigis kajastatud informatsioon on salvestatud isikukoodi,
isiku nime ja sünnikuupäeva või ainult nime alusel, mis tähendab, et alltoodud teadaanded võivad kehtida kõigi seda nime kandvate eraisikute kohta. Infot
kuvatakse 3 viimase aasta kohta.

Ametlikud teadaanded puuduvad.

04/4

Raportis esitatud info on kogutud avalikest allikaist. AS Creditinfo Eesti ei saa garanteerida allikate usaldusväärsust ning raporti piisavust 
või täpsust. ASæCreditinfo Eesti ei vastuta otsese ega kaudse kahju eest, mis on põhjustatud raporti kasutamisest.
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