
 

 
                   

AS EESTI LOTO 

VÕIDUNÕUDE AVALDUS nr ………… 

Ees- ja perekonnanimi  

Isikukood  

           
 

Kontakttelefon  

E-posti aadress  

Elukoha aadress (tänav, 

maja/korter, linn, maakond) 

 

Loterii/lisaloosimise nimetus  

Pileti number  

             
 Palun minu võidusumma 

(summa numbrite ja 

sõnadega) 

 

 

 

kanda isikule* 

 

 

IBAN:    E E                   
 

Lisainfo: 

 

 

 

 

Käesolevaga annan AS-le Eesti Loto nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks vastavalt Eesti Loto isikuandmete töötlemise 

põhimõtetele.  

Olen teadlik: 

1) loterii üld- ja mängureeglitest; 

2) AS Eesti Loto õigusest nõuda võidu vormistamisel minu isikusamasuse tuvastamist (sh teha isikut tõendavast dokumendist 

koopia ja/või foto); 

3) et võidunõude avalduse vastuvõtmine AS Eesti Loto esindaja poolt ilma pileti kontrollimiseta ning ekspertiisita ei kinnita võidu 

olemasolu; 

4) et võidusumma kandmisega minu poolt nimetatud teisele isikule on AS Eesti Loto võidu väljamaksmise kohustuse täitnud. 

 

Kinnitan, et teine isik, kellele võidusumma kantakse, on vähemalt 18-aastane. 

 

 

“____ ”______________20.…a                                                                                       _______________________________ (allkiri) 

 

 

Täidab avalduse vastuvõtja 

 

Võitja isikusamasuse tuvastamisel aluseks võetud dokumendi nimetus ja number: 

_________________________________________________________________________________________________ 

Avalduse vastuvõtja nimi, ametikoht ja allkiri: 

_________________________________________________________________________________________________ 

Avalduse vastuvõtmise kuupäev “____ ”______________20...…a 
 

* Isik, kellele võidusumma kantakse, peab olema vähemalt 18-aastane. 

/ allkirjastatud digitaalselt /



 

Täiendavad andmed, esitamiseks alates 2000 € võidust 
Andmeid kogutakse rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse alusel. 

 
Palume koos avaldusega samas digiallkirjastatud konteineris esitada ka isikuttõendava dokumendi koopia (nii 

isikuandmete kui fotoga lehekülgedest).  

 
VÕITJA ANDMED 

1. Sünniaeg (EV isikukoodi puudumisel)  
2. Sünnikoht (EV isikukoodi puudumisel)  

3. Rahvus  
4. Maksukohustuse riik  
5.  󠄀 Kinnitan, et ma ei ole PEP, PEPi pereliige ega PEPi lähedane kaastöötaja (palun täitke punkt 12.). 

6.  
󠄀 Olen PEP1 (palun 
täitke punktid 10. – 
12.) 

󠄀 Olen PEPi pereliige2 (palun 
täitke punktid 7. – 12.) 

󠄀 Olen PEPi lähedane kaastöötaja3 (palun täitke 
punktid 7. – 12.) 

7. PEPi ees- ja perekonnanimi  

8. PEPi  EV isikukood  

9. PEPi sünniaeg (EV isikukoodi 
puudumisel) 

 

10. PEPi ametikoht  

11. PEPiga seotud avaliku võimu asutus  

12. Tegeliku kasusaaja nimi4 

 
TEGELIKU KASUSAAJA VÕI TEISE ISIKU ANDMED (täidetakse, kui tegelik kasusaaja erineb võidu saajast või võit 
kantakse üle teise isiku arvelduskontole)  

13.  

 
󠄀 Olen isik, kelle arvelduskontole kantakse võit5 󠄀 Olen tegelik kasusaaja4  

14. Ees- ja perekonnanimi  

15. EV isikukood   

16. Sünniaeg (EV isikukoodi puudumisel)  

17. Sünnikoht (EV isikukoodi puudumisel)  

18. Elukoha aadress  

19. Kontakttelefon  

20. E-posti aadress  

21. Rahvus  

22.  󠄀 Kinnitan, et ei ole PEP, PEPi pereliige ega PEPi lähedane kaastöötaja. 

23.  

 
 

󠄀 Olen PEP1 (palun 
täitke punktid 27. – 28.) 

󠄀 Olen PEPi pereliige2 (palun 
täitke punktid 24. – 28.) 

󠄀 Olen PEPi lähedane kaastöötaja3 (palun täitke 
punktid 24. - 28.) 

24. PEPi ees- ja perekonnanimi  

25. PEPi EV isikukood  



26. PEPi sünniaeg (EV isikukoodi puudumisel)  

27. PEPi ametikoht  

28. PEPiga seotud avaliku võimu asutus  

 
1 PEP on riikliku taustaga füüsiline isik, kes täidab või on viimase 12 kuu jooksul täitnud avaliku võimu olulisi ülesandeid: 

riigipea, valitsusjuht, minister ning ase- või abiminister, parlamendiliige või parlamendiga sarnase seadusandliku organi 

liige, erakonna juhtorgani liige, ülemkohtu ja riigikohtu liige, riigikontrolli ja keskpanga nõukogu liige, suursaadik, asjur ja 

kaitsejõudude kõrgem ohvitser, riigiäriühingu juhatuse ja haldus- või järelevalveorgani liige, rahvusvahelise organisatsiooni 

juht, juhi asetäitja ja juhtorgani liige või samaväärseid ülesandeid täitev isik, kes ei ole kesk- või alamastme ametniku 

staatuses. PEPi mõiste hõlmab ka Euroopa Liidu ja muude rahvusvaheliste organisatsioonide ametikohti; 
2 PEPi pereliige on  PEPi abikaasa või abikaasaga samaväärseks peetav isik, laps, lapse abikaasa või abikaasaga samaväärseks 

peetav isik, vanem; 

3 PEPi lähedaseks kaastöötajaks on füüsiline isik, kellel on PEPiga lähedased ärisuhted, on temaga koos juriidilise isiku tegelik 

kasusaaja või omab täielikult juriidilist isikut või lepingulist õiguslikku üksust, mis on teadaolevalt asutatud PEPi kasuks; 

4 Tegelik kasusaaja on füüsiline isik, kelle huvides või kasuks on loteriipilet ostetud. 

5 Teine isik  on füüsiline isik, kellele arvelduskontole klient palub välja maksta loteriivõidu, kuid kes ei ole tegelik kasusaaja. 

 
 
Käesolevaga kinnitab võitja, et esitatud andmed on täielikud ja tõesed ning ta on teadlik, et valeandmete ja eksitava informatsiooni 
esitamisel võib teda vastutusele võtta kehtivates õigusaktides sätestatud korras. 
 
  “______ ”______________20.…a                 _________________________________    (võitja allkiri) 
 
 
Käesolevaga kinnitab teine isik, et esitatud andmed on täielikud ja tõesed ning ta on teadlik, et valeandmete ja eksitava 
informatsiooni esitamisel võib teda vastutusele võtta kehtivates õigusaktides sätestatud korras. 
 
 “______ ”______________20.…a                 _________________________________    (teise isiku allkiri) 
 
 
Käesolevaga kinnitab tegelik kasusaaja (juhul kui tegelik kasusaaja erineb võitjast), et esitatud andmed on täielikud ja tõesed ning 
ta on teadlik, et valeandmete ja eksitava informatsiooni esitamisel võib teda vastutusele võtta kehtivates õigusaktides sätestatud 
korras. 
 
 “______ ”______________20.…a                 _________________________________  (tegeliku kasusaaja allkiri) 
 
 
 

/ allkirjastatud digitaalselt /

/ allkirjastatud digitaalselt /

/ allkirjastatud digitaalselt /
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