
Hoiustaja teabeleht

Põhiteave hoiuste tagamise kohta

Coop Pank AS olevad
hoiused on kaitstud

Tagatisfondi Hoiuste tagamise osafondi poolt

Hoiuste tagamise piirmäär 100 000 euro väärtuses hoiustaja kohta ühes krediidiasutuses. 

Füüsilise isiku poolt elamukinnisvara müügist saadud raha on täiendavalt tagatud 
kuni 70 000 euro ulatuses kuue kuu jooksul arvates elamukinnisvara võõrandamis-
est. Rohkem teavet leiab Tagatisfondi veebilehelt www.tf.ee.

Kui Teil on ühes krediidiasutuses
rohkem hoiuseid 

Kõik hoiused, mis on Teil ühes ja samas krediidiasutuses, liidetakse kokku.  
100 000 eurost piirmäära kohaldatakse Teie hoiuste kogusummale.

Kui hoius ei ole kättesaadav, kuna krediidiasutus ei suuda täita oma rahalisi  
kohustusi, tagatakse ja hüvitatakse hoiused hoiuste tagamise skeemist.  
Tagasimakse maksimaalne suurus on 100 000 eurot krediidiasutuse kohta. See 
tähendab, et tagamise ulatuse kindlaksmääramiseks liidetakse kokku kõik samas 
krediidiasutuses olevad hoiused. Näiteks juhul kui hoiustajal on tähtajalisel hoiusel 
90 000 eurot ja nõudmiseni hoiusel 20 000 eurot, tagatakse ja hüvitatakse talle 
ainult 100 000 eurot. 

Kui Teil on ühine hoius mõne teise 
isiku või teiste isikutega 

100 000 eurost piirmäära kohaldatakse iga hoiustaja kohta eraldi.

a) Ühise hoiuse korral kohaldatakse 100 000 euro suurust piirmäära iga hoiustaja 
kohta.

b) Sellisel kontol olevad hoiused, millele vähemalt kahel isikul on õigusi sellise 
täisühingu või muu sarnase ühenduse liikmena, mis ei ole juriidiline isik, liide-
takse kokku ja neid käsitatakse ühe hoiustaja tehtud hoiusena ning tagatakse  
100 000 euro väärtuses. 

Hüvitamise aeg krediidiasutuse
maksejõuetuse või muu vastava
sündmuse korral

7 tööpäeva

Hüvitamise vääring a) euro või
b) hoiuse vääring või
c) hoiustaja elukohariigi vääring

Kontakt Tagatisfond
Roosikrantsi 2 10119 Tallinn
telefon (+372) 611 0730
e-post tf@tf.ee 

Lisateave www.tf.ee

a) Üldjuhul on hoiuste tagamise skeemidega hõlmatud kõik füüsilised isikud, 
tavaettevõtjad ja muud jaehoiustajad. Teatavate hoiuste suhtes kohaldatavad 
erandid on märgitud vastutava hoiuste tagamise skeemi veebilehel.

b) Teie taotluse korral annab krediidiasutus Teile teavet ka selle kohta, kas 
konkreetne finantstoode on tagatud või mitte. Kui hoiused on tagatud, kinnitab 
krediidiasutus seda ka konto väljavõttel.


