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Creditinfo Group

riiki, kus Creditinfo
tegutseb kohapeal

25+ töötajat, kes tagavad
teie äri toimimise

400+

tarbijate riski hinnangut
maailmas

1 miljard

igapäevast
krediidiotsust, Creditinfo

andmetele tuginedes

1 000 000+
klienti Eestis

8 000+
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Creditinfo Eesti

37 töötajat, Tallinn & Tartu Osa Creditinfo Group kontsernist

• Asutatud 1993a, 
2021a ca 45% turuosa.

• Ametlik Maksehäireregister
aastast 2001.

• Usaldusväärseim krediidi-
informatsiooni pakkuja Eestis.

• Ca 8 000 äriklienti kasutavad
meie teenuseid igapäevaselt.

• Katame kogu kliendi elukaare.

• Lai valik tarku finantstooteid.

• Kõrge andmekvaliteet –
uuendame oma andmeid
igal tunnil.

• Võimekus liidestada vastu
kliendi süsteeme : online-
platvormid, REST API, 
XML integratsioon.

• Meie eesmärk on tagada
väärtusliku majandus-

info olemasolu nii eraisikutele

kui ettevõtetele.
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Rahvastiku-

registri 
lisaandmed

Sanktsioonid 

isikutele ja 
riikidele 

Riikliku 

taustaga isikute 
register

Meedia 

refereeringud

Ametlikud 

teadaanded

X-teega 
ühendatud 

andmebaasid

Ettevõtete ja 
eraisikute 

maksehäired ja 
maksuvõlad

Creditinfo Eesti andmeallikad

• Uueneb 

reaalajas

• ca 503 000 

unikaalset 

maksehäiret nii 

ettevõtete kui ka 
eraisikute kohta

• Päevase 

täpsusega

• Ettevõtetega ja 

eraisikute seotud 

teated ja 

refereeringud

• Võimalik ka 

välismaa 

meedia-

monitooring

• Kõik vajalik 

KYC/AML 
toiminguteks

• Päringud kliendi 

volitusel

• Turvaserveri ja 

allkirjaserveri 

teenused

Ametlik 

maksehäire-
register

Maksu-ja 

tolliameti 
võlgnevused

Rahvastiku 

register

• Kogu äriregister 

tunniajase 
täpsusega (v.a 

kandevälised 

isikud – kuni 15 

päeva)

Põhiandmed:

• Esindusõigus

• Omanikud

• Nõukogu
• Tegelikud 

kasusaajad

• Finantsandmed

• Päevase 

täpsusega kõik 
olulised andmed

Krediidi-

hinnanguteks:

• Õiged nimed

• Eesti 

kodakondsus 

Elamisluba/

õigus
• Surma staatus

• Elukoha riik

• Alaealiste laste 

arv

Äriregister

MTÜ-SA register

Riigiasutuste 

register

Korteriühistute 

register

Pensioni-

keskuse 
palgaandmed

Maksuameti 

andmebaasid

Politsei- ja 

Piirivalveamet



• Teha õigeid otsuseid.

• Kasvatada käivet.

• Vähendada võlgnevusi.

Parima tulemuse saate, kui

kombineerite erinevaid
andmeallikaid!

Luues erinevatest

registritest kogutud
andmetele
lisandväärtust, aitame
Eesti ettevõtjatel :



Olukorras, kus traditsioonilist krediidi-

ajalugu ei ole (majandusinfo,

positiivne või negatiivne

maksekäitumine),

on võimalik

krediidiriski hinnata alternatiivsete

andmeallikate ... 

näiteks mobiiltelefoni abil.



KONTO TEAVE

MO BI I LS ED
S EAD MED ,

V EEBI KAS UTUS E

AJALUGU

KÄI TUMI NE 
E- KAUBAND US ES

PSÜHHOLOOG IA G EOA NDMED

SOTSIA A LMEEDIA



Inimesed reeglina

kontrollivad oma
mobiiltelefoni 5 minuti
jooksul pärast ärkamist.

79% inimestest vanuses18-
44 hoiab mobiiltelefoni

enda läheduses 22 tundi
päevas.

Mobiilinumbreid on 
rohkem kui inimesi
maailmas!

Miks sobib mobiiltelefon infoallikaks
(*mujal kui Euroopas)?

Riik
Väljastatud

mobiilinumbrid
Rahvaarv

Liitumised per 

100 isikut

India (2019) 1,181,971,713 1,324,245,994 90.15

Indonesia (2016) 385,573,398 237,556,363 162.28

Kenya (2013) 28,080,000 42,000,000 71.3

Nigeria (2014) 167,371,945 177,155,754 94.5

Zimbabwe (2014) 13,518,887 13,060,000 103.5

Allikas: Wikipedia



• Info tekstsõnumitest varasemate

(kiir)laenude kohta. Piiks, piiks ja raha tuleb!

• Rahvusvaheliste kõnede tuvastamine.

• Võimaldab arvutada eeldatava sissetuleku
ja väljamineku.

• Mobiiltelefoni kasutamise aktiivsus.

• Mobiiline rahakott (E-Wallet) ja selle sisu.

Mobiiltelefonist võetav info, 
koostöös sideettevõttega
(*mitte Euroopas)

Parem kliendi tundmine
on küll rahaliselt
kulukam, kuid pikas 
plaanis vähendab
krediidikahjusi ning
suurendab
müügivõimalusi.



• Missugune on isiku kontaktandmestik?

• Kui värske on tarkvara seadmes?

• Milline on seadme liikumismuster?

• Kas seadme asukoht kattub isiku väidetava
elukohaga?

• Kas sama seadet on 
ka mujal kasutatud, kellegi teise identiteediga?

Mobiiltelefonist võetav info, 
koostöös sideettevõttega
(veelkord, mitte Euroopas
kasutatav)

Kliendi negatiivse ja 

positiivse makseajaloo
jagamine on kasulik
mõlemale osapoolele.



2019a alates on Creditinfo Group teinud koostööd Ida-
Aafrika sideettevõttega, kombineerides erinevaid alternatiivseid
andmeallikaid.

• Sideettevõtte peamine huvi oli saada
sõltumatust pankade rahastusmudelitest
ning laieneda agressiivsemalt.

• Creditinfo kombineeris
mobiiltelefonis leiduva info, 
tarbijate käitumisstatistika ja
psühholoogilise analüüsi krediidiotsuseks.

• Alates 2019a on pakutud krediiti ca 30 
miljon korda, kombineerides traditsioonilist
infot alternatiivsete andmeallikatega.



• Naised kasutavad võetud krediiti
säästlikumalt.

• Naiste krediidiskoor on parem kui meestel.

• 41% naistele võimaldatakse krediiti
vs 59% meestest

• Hilinenud makseid on naiste osas
5 korda vähem!

• Eesti statistika - kõige suurema
tõenäosusega tekib maksehäire
mehel, kes on 25-29a vana, 
sündinud maikuus ja elab Maardus.

Keenia statistika

Krediidimudeli ja 

statistika jagamine aitab
mõlemal osapoolel
edasi arendada oma
teenuseid!



Olukorras, kus traditsioonilist krediidi-

ajalugu ei ole (majandusinfo, positiivne
või negatiivne maksekäitumine),

on võimalik
krediidiriski hinnata alternatiivsete

andmeallikate … 

näiteks psühholoogia abil.



KONTO TEAVE

MO BI I LS ED
S EAD MED ,

V EEBI KAS UTUS E

AJALUGU

KÄI TUMI NE 
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Meil kõigil on isiksus

• Olukorras, kus puudub piisavalt taustinformatsiooni (noored,

immigrandid), on lahendus kasutada psühholoogilist küsimustiku, 
hindamaks inimese riskantsust.

• Küsimustikus hinnatakse inimese iseloomu viie erineva inimfaktori abil:
avatus kogemusele, meelekindlus, ekstravertsus, koostöövalmidus ja
neurootilisus.

• Test (mäng) koosneb 25-35 küsimusest ja hinnatakse isiku vastamise
ühtlust ja kiirust. Test on riigiti erinev, näiteks on mõiste hilinemine

erineva tähendusega ning seeläbi ka tähtsusega
nt Indias vs Eestis.
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Sideettevõtte uus töötaja Indiast, tuli Eestisse tööle
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Sideettevõtte uus töötaja soovib üürida korterit
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Coremetrix kasutamine Indias

• Indias on puudulik krediidiajalugu ja

infot tarbijate kohta napib.

• India pank soovis kasutusele võtta
Coremetrixi, et kiirendada laenude
väljastamise protsessi.

• Eraisikust kliendid segmenteeriti ja

halvema krediidiriskiga välistati.

• Krediidikahjud vähenesid ja

klientide arv kasvas.
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Kodutöö :)

https://coremetrix.com/demo/
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Tänan kuulamast!

Timo Pärn / +372 6659 603 / 

timo.parn@creditinfo.com  



Narva rd. 5  ·  10117 Tallinn, ESTONIA  ·  +372 665 9600  ·  www.creditinfo.ee  


