
Taotluse rahuldamise otsus nr 

Toetuse saaja nr 1 nimi

Isikukood Telefoninumber E-posti aadress

Toetuse saaja nr 2 nimi

Isikukood Telefoninumber E-posti aadress

Tänav/ maja nr / krt nr / asula Linn / vald Maakond

Eluruumi maksumus

Toetuse summa

       2) Toetuse saaja arvelduskontole 
(kui tegemist on toetuse saaja kuluga)

Palun hüvitada taotluses esitatud projekti sihtotstarbele vastavad kulud ning kanda toetus:

Nimi /konto nr

Omandatud eluruumi aadress (tänav, 
maja/krt nr, talu, küla, alev/alevik, vald, Eluruumi omandaja(te) nimi Notariaalse ostu-müügitehingu 

kuupäev

Olen tutvunud toetuse andmise tingimustes ja toetuse taotluse rahuldamise otsuses toodud nõuetega ning kinnitan, et käesolev väljamaksetaotlus vastab 
eelnimetatud nõuetele ning selles toodud andmed on õiged. Toetuse saajana kohustun omandatud eluruumi võtma koos lastega alalise elukohana 
kasutusse 3 kuu jooksul selle omandamisest arvates ning tegema vastavad registreeringud rahvastikuregistris. 

Taotlusele lisatud dokumendid (koopiad):
- notariaalne asjaõiguslik ostu-müügileping
- tasumist tõendav maksekorraldus/konto väljavõte (juhul, kui toetuse saaja on eluruumi ostuhinna tasunud)

4. Kinnitan et:

KODUTOETUS LASTERIKASTELE PEREDELE TOETUSE VÄLJAMAKSE TAOTLUS

 KOKKU

KT- 

1. Toetuse saaja(d) ja kontaktandmed (kui toetuse saajaid on kaks, märgi mõlema andmed)

2. Kulud

Kontaktaadress

1) Müüja või müüja poolt näidatud isiku arvelduskontole

3. Toetuse väljamaksmine

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

5. Märkida, millise isiku näitab KredEx toetuse saajana Maksu- ja Tolliametile (märkida üks või mõlemad toetuse saajad)

Toetuse saaja nr 2 nimiToetuse saaja nr 1 nimi

Toetuse saaja nr 1 nimi, allkiri, kuupäev Toetuse saaja nr 2 nimi, allkiri, kuupäev
6. Allkirjastamine (NB! kui toetuse saajaid on kaks, tuleb lisada mõlema allkiri)
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