KREDEXI KORTERELAMU LAENU TAOTLUS
Taotleja andmed
Korteriühistu (edaspidi KÜ) täielik nimi

Registrikood

Postiaadress (tänav, maja, korter, linn/ maakond, postiindeks)

Esindaja (juhatuse liige)

Kontakttelefon

KÜ palgaliste töötajate arv

Lepinguline haldusfirma ja kontaktisik (kui on)

Elamute arv KÜ-s

Elamu põhikonstruktsioonid
Paneel
Korteriomandite
üldpind kokku
(m2)

Tellis

Puit

Elamu suletud
netopind (m2)

Remondifondi makse 1 m2
kohta kuus enne
renoveerimisotsust

E-post

Ehitisregistri kood

Kasutusloa saamise aasta
(Ehitisregistris)

Sega (kivi/puit)
Korruste
arv

Korteriomandite
arv

Remondifondi makse 1 m2
kohta kuus pärast
renoveerimisotsust

Füüsilistest
isikutest
omanike arv

Üldkoosolekul
esindatud
liikmete arv

KÜ liikmetele viimasel 12 kuul
esitatud arvete summa

Millises pangas KÜ arveldab ja arveldusarve nr

Üldkoosolekul
laenuvõtmise
poolt antud
häälte arv

KÜ viimase 12 kuu kulude
summa (sh vahendusteenused)

KÜ reservkapitali suurus

KÜ olemasolevad võlakohustused
Finantseerija

Lepingu nr

Kohustuse jääk

Taotletava
laenuga
seotud KÜ
liikmete arv

Kuumakse

Intress

Lõpptähtaeg Tagatis

Taotletava laenu tingimused ja tagatised
Renoveerimistööde maksumus
(sh. käibemaks)

Omafinantseeringu Sh KredExi
Sh KÜ
summa kokku
toetuse summa omavahendite
summa

Taotletav
laenusumma

Laenu pikkus

(maks.360 kuud)

Maksepuhkus
(ehitusperioodil
maks. 12 kuud)

Põhitagatis: Varaliste õiguste pant (vajalik üldkoosoleku otsus)
Tehniline konsultant või projektijuht

Omanikujärelevalve

(ettevõtte nimi, reg.kood ning vastutava spetsialisti nimi)

(ettevõtte nimi, reg.kood ning vastutava spetsialisti nimi)

Info elamu olulisemate osade seisukorra kohta
Hoone osa,
kommunikatsioon

Tehniline
seisukord*

Renoveerimisvajaduse
lühikirjeldus

Finantseerimise
allikas**

Orienteeruv
maksumus

Katus
Fassaad

Küttesüsteem
Elektrisüsteem
Ventilatsioon
Muud (kirjutada
nimetus)

* Tehnilise seisukorra hinnangu kriteeriumid: uus, hea, rahuldav, mitterahuldav
** Finantseerimise allikas: pank, omafinantseering, muu (kirjutada finantseerija nimi).
Teostatavad renoveerimistööd
Tööde kirjeldus

Tööde maksumus kokku

Töö maksumus

Ehitusettevõtte nimi

Teostamise aasta

(vajadusel tulevikus)

KÜ liikmete võlgnevus KÜ ees seisuga (sisesta kuupäev)
Korteriomaniku nimi

Korteri
number

Võlasumma üle
30 päeva (alates
maksetähtajast)

Info, mis on võlgnevusega ette võetud, ja lisada vastav dokument
(maksegraafik, esitatud maksekäsu kiirmenetlus, hagi, inkasso, vms)

Võlgnevuse summa
kokku
Esitatavad dokumendid (koopia, kui pole märgitud teisiti)
Üldkoosoleku otsuste protokolli originaal ja osalenud KÜ liikmete registreerimisleht
Viimase majandusaasta finantsaruanne ja kehtiv majanduskava
Viimase kuu arved kolmelt suuremalt kommunaalteenuse osutajalt
Viimase 6 kuu konto väljavõte (kõikidest pankadest, kus KÜ arveldab )
Kinnistusregistri väljavõte korteriomanike kohta (mitte vanem kui 1 kuu enne üldkoosoleku toimumist)
Korterelamu renoveerimisprojekt või ehitise ekspertiisi akt või renoveerimiskava või energiaaudit
Teostatavate tööde hinnapakkumised (3 tk)

Juhatuse liikmete kontaktandmed
Ees- ja perekonnanimi

Telefon

E-post

Taotleja kinnitus

Kinnitame, et kõik käesolevas laenutaotluses esitatud andmed on täielikud ja õiged. Käesolevaga volitame
Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutust (KredEx) kontrollima kõiki esitatud andmeid nende algallikatest.
NB! Käesolevas taotluses valeandmete esitamise korral võib Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus lükata
laenutaotluse tagasi või erakorraliselt üles öelda juba sõlmitud laenulepingu. Käesolevas taotluses toodud ja
taotlusega seotud teiste isikuandmete töötlemine toimub KredExis kehtivate "Isikuandmete töötlemise põhimõtete"
kohaselt, mis on kättesaadavad KredExi kontoris ja kodulehel www.kredex.ee/privaatsuspoliitika. Korteriühistu
esindaja kinnitab, et informeerib korteriühistu liikmeid KredExi poolt andmete töötlemisest.
KÜ esindaja
Nimi, allkiri

Kuupäev

