
KODUTOETUS LASTERIKASTELE PEREDELE 
TOETUSE VÄLJAMAKSE TAOTLUS 

1. Toetuse saaja(d) ja kontaktandmed

Taotluse rahuldamise otsus nr nr KT - 

Nimi 
Isikukood Telefoninumber E-posti aadress

Nimi 
Isikukood Telefoninumber E-posti aadress

2. Kontaktaadress
Aadress (tänav, maja nr – korteri nr / talu, küla) Linn/vald Maakond 

3. Esitatud notariaalse asjaõigusliku ostu-müügilepingu andmed

Soetatava eluaseme aadress  
(tänav, maja nr – korteri nr / talu, küla, vald, maakond) 

Eluaseme ostja(te) 
nimi  

Notariaalse ostu-
müügilepingu kuupäev Eluaseme ostu hind 

Käesolevaga palun hüvitada kulud vastavalt taotluses esitatud projekti sihtotstarbele (märkida valikust üks) ning kanda toetus: 

□ Vastavalt notariaalses asjaõiguslikus ostu-müügilepingus märgitud eluaseme müüja arvelduskontole

Müüja nimi Pank Arvelduskonto 

□ Toetuse saaja kontole (lisatakse tasumist tõendav maksekorraldus või konto väljavõte)

Väljamakse taotlusele peab olema lisatud eluaseme notariaalse  asjaõigusliku ostu-müügilepingu koopia.  Juhul kui toetuse saaja on 
omandatava kinnistu või korteriomandi ostuhinna ostu-müügilepingus nimetatud müüja(te)le või nende poolt nimetatud isikule tasunud, 
esitab toetuse saaja toetuse andjale ostuhinna tasumist tõendavad dokumendid.  

4. Toetuse väljamaksmine

Toetuse väljamaksmisest palun teavitada mind eelpoolnimetatud e-posti aadressil □ või telefoni teel □
 Kinnitan, et olen tutvunud toetuse taotluse rahuldamise otsuses sisalduvate toetuse tingimustega, mille kohaselt ei tohi  väljamakse õiguse 
tekkimiseks toetuse objektiks oleva eluaseme omanikust toetuse saajal olla avalike andmebaaside andmetel võlgnevusi suuremas 
summas kui 1 500 eurot, tema suhtes ei tohi olla algatatud täitemenetlust ega/või füüsilise isiku pankrotimenetlust, ehitusseadustiku 
tähenduses ehitatavale või  ettevõtlusministri 14.07.2015.a käskkirjaga nr 15-0207 „Kodutoetus lasterikastele peredele“ meetme toetuse 
andmise tingimustes (muudetud ettevõtlusministri 30.03.2016.a käskkirjaga nr 16-0113, edaspidi nimetatud Juhend) sätestatud 
renoveeritavale eluasemele ei tohi kinnistusraamatus või ehitisregistris olla seatud piiranguid, s.h areste, võõrandamise keelumärget jne. 
Vastava tingimuse mittetäitmisel on Sihtasutusel KredEx õigus tunnistada toetuse taotluse rahuldamise otsus kehtetuks ning jätta toetus 
välja maksmata.  Eelnimetatud väljamakse õiguse piirang ei kohaldu juhul, kui  eluase soetatakse toetuse saaja kuni 15- aastase lapse 
omandisse.  
Toetuse objektiks oleva eluaseme võõrandamisel (s.h. sundvõõrandamisel) kahe aasta jooksul pärast toetuse väljamaksmist, on toetuse 
saaja kohustatud toetuse tagasi maksma, välja arvatud juhul, kui toetuse saaja kasutab võõrandamisest saadud vahendeid käesolevas 
juhendis toodud sihtotstarbel. 
Olen nõus, et toetuse andja esindaja võib takistamatult ja mõistliku etteteatamise ajaga teostada toetusealusel objektil kohapealset 
kontrolli toetuse kasutamise üle.  Kinnitan taotluses esitatud andmete õigsust.

Kuupäev Taotluse esitaja ees- ja perekonnanimi Allkiri

Väljamakse taotlus koos lisadokumentidega esitatakse Sihtasutusele KredEx tema asukohas või tähitud kirjana Eesti Posti 
vahendusel aadressil Hobujaama 4, Tallinn 10151 või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile toetused@kredex.ee.

Märkida järgneval real, 
millise isiku näitab 
KredEx toetuse saajana 
EMTA'le (märkida üks või 
mõlemad toetuse saajad)

Ees- ja perekonnanimi 

Ees- ja perekonnanimi 

Kuupäev Allkiri
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