
 

 
Lisa IV - Maksejõuetusmenetluse nõuete rahuldamisjärkude standardiseeritud esitlusviis1 
 

Rahuldamisjärk Nimi Kirjeldus Õiguslik alus Märkused 

1 
Omavahenditest tulenevad 

tunnustatud nõuded 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 
575/2013 artiklites 26–88 sätestatud 

omavahenditest tulenevad tunnustatud nõuded 

Krediidiasutuste seaduse § 
131 lg 2 

 

2 

Kapitaliinstrumendid ja 
allutatud kohustused, mis ei 
ole arvatud omavahendite 

koosseisu 

Kapitaliinstrumendid ja allutatud kohustused, mis ei 
ole arvatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EL) nr 575/2013 artiklites 26–88 

nimetatud omavahendite koosseisu 

Krediidiasutuste seadus § 
131 lg 1 p 6 

 

3 Muud tagamata nõuded 

Muud tagamata nõuded, mis tulenevad 
võlainstrumentidest, mille lepinguline lõpptähtaeg 

on vähemalt üks aasta arvates nende 
emiteerimisest, ja mis ei sisalda tuletisinstrumentide 
tunnuseid ega ole ise tuletisinstrumendid ning mille 

emiteerimisega seotud lepingulises 
dokumentatsioonis ja asjakohasel juhul prospektis 

on selgelt osutatud nõude madalamale 
rahuldamisjärgule 

Krediidiasutuste seadus § 
131 lg 1 p 51  

                                                             
1 Avaldatud kooskõlas Euroopa Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2021/763, millega kehtestatakse rakenduslikud tehnilised standardid Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 575/2013 ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2014/59/EL kohaldamiseks seoses omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõude täitmise järelevalvelise aruandluse ja avalikustamisega, artikliga 8. Järjestus algab kõige madalama nõuete 
rahuldamisjärguga instrumentidest ja kirjetest. Finantsinspektsioon jätab endale õiguse antud dokumenti igal ajal muuta. 



 

2 / 3 

Rahuldamisjärk Nimi Kirjeldus Õiguslik alus Märkused 

4 Hilinenud nõuded 
Tähtaegselt esitamata, kuid tunnustatud muud 

nõuded 
Krediidiasutuste seadus § 

131 lg 1 p 5 
 

5 Muud nõuded Tähtaegselt esitatud tunnustatud muud nõuded 
Krediidiasutuste seadus § 

131 lg 1 p 4 
 

6 Hoiused 

Füüsiliste isikute ning mikroettevõtjate, väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate Tagatisfondi poolt 

tagamisele kuuluvatest hoiustest tulenevad nõuded 
osas, mis ületab Tagatisfondi seaduse § 25 lõikes 2 

nimetatud hoiuste hüvitamise piirmäära, samuti 
füüsiliste isikute ning mikroettevõtjate, väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate sellistest hoiustest 

tulenevad nõuded, mida ei käsitleta tagatud 
hoiustena ainult seetõttu, et need on avatud Eesti 

krediidiasutuste kolmandates riikides asuvate 
filiaalide kaudu 

Krediidiasutuste seadus § 
131 lg 1 p 3 
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7 Tagatud hoiused 

Tagatud hoiused ja Tagatisfondi nõuded, mis on 
tekkinud krediidiasutuse tasumata hoiuste tagamise 

osafondi osamaksetest ja regressiõiguse alusel 
nende hoiustajate õiguste suhtes, kelle hoiused on 

Tagatisfond hüvitanud 

Krediidiasutuste seadus § 
131 lg 1 p 2 

 

8 Pandiga tagatud nõuded 
Pandiga tagatud tunnustatud nõuded 

pankrotiseaduse § 153 lõikes 2 sätestatud ulatuses 
Krediidiasutuste seadus § 

131 lg 1 p 1 
 

9 
Pankrotimenetlusega seotud 

nõuded 

Pankrotivarast pankrotimenetlusega seotud 
väljamaksed järgmises järjekorras: (1) vara 
välistamise ja tagasivõitmise tagajärgedest 
tulenevad nõuded; (2) võlgnikule ja tema 

ülalpeetavatele makstav elatis; (3) pärandvara 
pankrotimenetluses pärimisseaduse § 142 lõike 1 

punktis 1 nimetatud kulud; (4) massikohustused; (5) 
pankrotimenetluse kulud. 

Pankrotiseaduse § 146 lg 1  

 
 
 
 
 


