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AS SEB Liising, Tornimäe 2, 15010 Tallinn, Eesti, rg-kood 10281767 • Telefon 665 7910 • E-post info@seb.ee

 Tähtaegne lõppemine      Ennetähtaegne lõpetamine liisinguvõtja algatusel      Liisingulepingu pikendamine 

Liisinguvõtja ja liisingueseme andmed
Liisinguvõtja nimi Isikukood / registrikood

Lepingu number või registrimärk Liisingueseme kirjeldus (seadmete korral)

Liisinguvõtja esindaja (juriidilise isiku esindaja või kui erineb Liisinguvõtjast)
Liisinguvõtja esindaja nimi Isikukood

Esindaja telefon / e-post
Esindamise alus:    seadus      volikiri

Liisinguvõtja soov liisingulepingu lõpetamisel

 1. Liisinguese omandada

 2.  Liisinguese tagastada liisinguandjale kasutusrendi lõppemisel 
Teadmiseks: eelnevalt palume läbida ülevaatus tagasiostjast automüüja juures.

Läbisõit / töötunnid

 3. Liisinguese müüa kolmandale isikule
Müügihind km-ga

 4. Liisingueset soovib liisida kolmas isik

 5. Liisingulepingut pikendada

Kolmanda isiku andmed (täita valikute 3 ja 4 korral)
Taotluse allkirjastamisega kinnitab liisinguvõtja, et kolmas isik on andnud nõusoleku oma isikuandmete edastamiseks liisinguandjale

Nimi Isikukood / registrikood Telefon

Müügilepingut soovin allkirjastada
 digitaalselt     pangakontoris

Pangakontori asukoht E-posti aadress

PZU Kindlustuse varakindlustuse lõpetamise / soodustatud isiku muutmise sooviavaldus

 soovin PZU Kindlustuse varakindlustuse lõpetada       soovin uueks soodustatud isikuks määrata liisinguvõtja

Kindlustuslepingu lõpetamisel tekkiva kindlustusmakse ettemaksu palun tasuda arvelduskontole
Konto number Konto omaniku nimi

Teadmiseks:  Liisinguandja edastab kindlustuslepingu lõpetamise/muutmise sooviavalduse kindlustusandjale PZU Kindlustus. Soovitud toimingud 
teostab kindlustusandja ning need jõustuvad 10 päeva möödumisel liisingu lõpuarve väljastamisest. Soodustatud isiku muutmisel edastab 
kindlustusandja Teile uue poliisi.

Liisinguvõtja kinnitused 
Taotluse allkirjastamisega kinnitab liisinguvõtja, et ta on teadlik järgmistest asjaoludest.
1. Taotluse esitamine ei vabasta liisinguvõtjat liisingulepingust tulenevate kohustuste täitmisest.
2. Taotluse rahuldamisel liisinguandja poolt võib liisinguvõtjal tekkida liisingulepingus ja hinnakirjas 

ette nähtud tasude maksmise kohustus. 
3.  Kaskokindlustus peab kehtima kuni liisingulepingu järgsete kohustuste täitmiseni. Liisinguvõtja on 

liikluskindlustuse kohustusega isikuks kuni vastava kande kustutamiseni liiklusregistrist.
4. Kui kindlustusmakseid tasutakse liisinguandjale, siis kuulub liisingulepingu lõpetamisel tasumisele 

ka kindlustuslepingu lõpetamise kuupäevani  arvestatud tasumata kindlustusmaksete summa.
5. Liikluskindlustuse lepingust tulenevad kindlustusvõtja õigused ja kohustused (sh lepingu üles- 

ütlemise õigus, kindlustusmakse ettemaks või võlgnevus) lähevad üle kindlustuskohustusega 
isikule (registri- 
järgne omanik või vastutav kasutaja) alates kande tegemisest liiklusregistris. Uus kindlustusko-
hustusega isik ei vastuta ületulnud kindlustuslepingu võlgnevuse tasumise eest juhul, kui ta ütleb 
lepingu üles ühe kuu jooksul alates sõiduki omandamisest. Kindlustatud sõiduki võõrandamisest 
peab võõrandaja või omandaja kindlustusandjale viivitamata teatama. 

6. Liisingeseme omandaja peab taotlema andmete muutmist liiklusregistris 5 tööpäeva jooksul 
pärast liisingueseme omandamist. Kohustuse täitmata jätmisel on liisinguandjal õigus teatada 
omandiõiguse üleminekust Maanteeametile, kes kustutab liisingueseme ajutiselt liiklusregistrist.

7. Käesolevaga annan liisinguandjale nõusoleku teavitada AS-i Eesti Statoil deebetkaardiga seotud 
liisingulepingu lõpetamisest ja/või lõppemisest.

Kinnitus 
Kuupäev

Liisinguvõtja / liisinguvõtja esindaja allkiri

Digiallkirjastatud taotlus saatke oma haldurile 
SEBs või e-postiga aadressile liising@seb.ee.

Paberkandjal allkirjastatud taotlus saatke  
palun AS-ile SEB Liising aadressil Tornimäe 2, 
Tallinn 15010.
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