Eraisiku sõidukiliisingu taotlus
Sõiduki andmed
Mark ja mudel

Esmase registreerimise aasta

Läbisõidunäit

Võimsus (kW)

Kütuse liik

Hind (koos käibemaksuga)

Müüja andmed
Ettevõtte nimi / Ees- ja perekonnanimi

Rg-kood / Isikukood

Kontaktisik

E-post

Telefon

Soovitavad liisingutingimused (täita soovi korral)
Esimene sissemakse
(%, summa)
Finantseerimise tüüp
Kasutusrent
Kapitalirent

Lepingu periood (kuudes)

Jääkväärtus (%)

Müügikuulutuse link või kommentaar

Taotleja
Ees- ja perekonnanimi
Kodakondsus

Isikukood

Eesti Vabariigi kodanik

Alaline elamisõigus/elamisluba

Tähtajaline elamisõigus/elamisluba kuni _________________

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

E-posti aadress

Praeguse eluaseme tüüp

Oma korter

Haridus

Keskharidus

Põhiharidus

Perekonnaseis

Abielus

Oma maja

Üürikorter/-maja

Kutsekesk-/keskeriharidus

Vabaabielus

Vallaline

Muu ___________________
Ülikooli/kõrgkooli õpilane

Lahutatud

Ülikooli/kõrgkooli diplom

Lesk

Taotleja töökoha andmed ja tulud
Tööandja nimi

Ametikoht

Töösuhte algus

Töölepingu lõpp
(kui tähtajaline)

Põhitööandja
Teised tööandjad
Töösuhe/staatus (põhitööandja juures)
Tähtajatu tööleping
Tähtajaline tööleping

Ettevõtja/FIE

Tululiik

Tululiik

Netosumma

Kogu tööstaaž kokku __ aastat
Pensionär

Töötu

Netosumma

Tululiik

Töötasu põhitööandjalt

Peretoetus

Üüritulu

Töötasu teistelt tööandjatelt

Elatisraha

Muu tululiik

Lisatasu

Pension

lisage selgitus:

Netosumma

Taotleja ülalpeetavad (nimi ja sünniaeg)

Taotleja ja kaastaotleja kohustused väljaspool SEB-d (laen, liising, järelmaks, krediitkaart, käendus jne)

L101001

Kellelt ja mis liiki

Lõpptähtpäev

Taotluse esitamisega kinnitab taotleja AS-ile SEB Pank ja AS-ile SEB Liising (edaspidi SEB), et esitatud andmed
on õiged ning SEB nõudel dokumentaalselt tõendatavad ja et ta:
1) on teadlik, et:
a. SEB töötleb tema isikuandmeid peamiselt krediidi- ja tagatislepingu sõlmimise otsustamiseks;
b.	tema isikuandmete töötlemine toimub vastavuses SEB Eesti ettevõtete kliendiandmete töötlemise korraga,
millega tal on olnud võimalus tutvuda (nimetatud kord on avaldatud SEB kodulehel ning kättesaadav teenindussaalides);
c. peab teavitama SEB-d viivitamatult, kui taotluses toodud andmed muutuvad enne krediidilepingu sõlmimist;
d.SEB-l on õigus lükata taotlus tagasi või öelda sõlmitud leping üles, kui esitatud andmed osutuvad valeks;
2) on nõus, et SEB edastab tema andmeid:
a.	SEB gruppi kuuluvatele juriidilistele isikutele täiendavaks analüüsimiseks ja muude krediiditoodete pakkumiseks, sh võib eeltoodud isikutele edastada andmeid taotlejaga sõlmitud lepingute kohta;
b.	kindlustusandjatele või -vahendajatele liisingueseme või krediidilepingu täitmist tagava vara kohta kindlustuspakkumise tegemiseks ja kindlustuslepingu sõlmimiseks.
c. liisingueseme müüjale müügi ja liisingulepingu sõlmimise korraldamiseks;
d.	taotletava krediidi tagatise andjatele ulatuses, mis on kohustuse tagamiseks vajalik (üldjuhul kontaktandmed ja
koopia krediidilepingust).

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

Kuumakse

Jääk / limiit

Kinnitus
Kuupäev
Taotlejate allkirjad

Digiallkirjastatud taotlus saatke palun e-postiga
aadressile autoliising@seb.ee.

