
Nimi: EESNIMI PERENIMI
Isikukood: 30000000000

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.

Eraisiku krediidireiting
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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 isiku vanus on alla 18 aasta või üle 74 aasta,
isikul on käimas pankrotiprotsess või pankrotiprotsessi lõpust
möödas on vähem kui 5 aastat, isikul on äri- või ettevõtluskeeld,
isiku elamisloa või -õiguse kehtivus on lõppenud, isik on surnud,
isik on Rahvastikuregistris arhiveeritud või isikul on vigane
isikukood.

>>

Kehtivad maksehäired
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Maksu- ja Tolliameti nõuded ja maksehäired 

Krediidihinnang

Väga hea
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Maksejõuetuse tõenäosus
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Perioodil 31.01.2021-31.01.2022

> Eraisiku krediidihinnang

Rahuldav 11.2%

Kasin 4.6%
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% Krediidihinnang:

Hea
Maksejõuetuse tõenäosus: 4.1 %
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http://www.krediidiinfo.ee/


> 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
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>> 

Nõuete saldo näitab võlgnevusi raporti koostamise seisuga. Nõude sisuks võib olla maksuvõlg, kahjunõue, sunniraha või muu rahaline kohustus, mida Maksu- ja
Tolliamet avalikustab vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

 Nõuded seisuga 

Nõude liik Võlasumma Sh vaidlustatud

  Maamaks 296.72 0.00

  Kokku 296.72

Sh tasumisgraafikus

0.00

0.00 0.00
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Maksu- ja Tolliameti nõuete saldo

31.01.2022 

> Maksehäireregistri info

Maksehäireks loetakse võlgniku poolt rahalise kohustuse rikkumine summas vähemalt 30 eurot, mis on kestnud rohkem kui 45 päeva arvates rahalise kohustuse
täitmise päevale ehk maksetähtpäevale järgnevast päevast. Maksehäireregistris avaldatud info pärineb juriidilistelt isikutelt, kes on sõlminud AS CREDITINFO
EESTI kui Maksehäireregistri haldajaga lepingu maksehäireandmete edastamise ja uuendamise osas. Maksehäirete kohta kolmandatele isikutele edastatav
informatsioon sisaldab vaidlustatud maksehäirete arvu ning kehtivate ja lõppenud maksehäirete algus- ja lõpp kuupäeva, summa suurusjärku ja päritolu
(maksehäire sisestaja ja tema tegevusvaldkond). 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.

Vaidlustatud maksehäired

Vaidlustatud maksehäired puuduvad.  

Kehtivad maksehäired

Kehtivad maksehäired puuduvad.  

  Algus Lõpp Viimane suurus Maksimumsuurus

Lõpetatud maksehäired

Maksehäire sisestaja

Registri liige  15.03.2020 12.05.2020 - 640 - 3 200

Sisestaja tegevusvaldkond

Krediidiasutused (pangad)
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> 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.

Ärikeeld 
00.00.0000 
Täielik  
Pankrotimenetluse lõppemiseni 

Keelu liik: 
Alates: 
Keelu ulatus: 
Keelu kehtivuse aeg: 
 

> Isikuga seotud ettevõtted

  KEHTIVAD SEOSED

  Ettevõte Ettevõtte staatus Kehtivate maksehäirete arv

 KORTERIÜHISTU KASE 1, 80000000
 juhatuse liige (alates 00.00.2001)

Registrisse kantud
00.00.2001  1(vanim 00.00.

 100
(00.00.

> Isikuga seotud kinnistud

Info pärineb Kinnistusraamatust

Kinnistute arv: 1
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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. MTA 
nõuded näitab jooksva kuu alguse Maksu- ja Tolliameti nõuete saldot.

MTA nõuded
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> Ametlikud teadaanded

Ametlike teadaannete informatsioon pärineb internetiväljaandelt www.ametlikudteadaanded.ee. 

Ametlikud teadaanded puuduvad.
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Raportis esitatud info, v.a info maksehäirete kohta, on kogutud avalikest allikatest. AS CREDITINFO EESTI teeb kõik endast oleneva, et raportis sisalduv 
informatsioon oleks õige ja täpne ning pärineks usaldusväärsest allikast. AS CREDITINFO EESTI ei vastuta informatsiooni kasutamisest tekkivate võimalike 
tagajärgede eest, välja arvatud juhul, kui see on ette nähtud seadusega.
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