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Sõiduki/vara andmed
Mark ja mudel Esmase registreerimise/valmistamise aasta

Läbisõidunäit/töötunnid Võimsus (kW)   Kütuse liik Hind (koos käibemaksuga)

Tehasetähis/ vara seerianumber

Müüja andmed
Ettevõtte nimi/ees- ja perekonnanimi Registrikood/isikukood 

Kontaktisik E-post Telefon

Soovitavad liisingutingimused (täita soovi korral)
Esimene sissemakse (%, summa) Lepingu periood (kuudes) Jääkväärtus (%)

Finantseerimise tüüp 
 Kasutusrent      Kapitalirent

Müügikuulutuse link või kommentaar 

Soovin liisinguesemele kindlustuspakkumist:  Jah     Ei

Pakutavad lisatagatised:  Garantii sihtasutuselt KredEx või Maaelu Edendamise Sihtasutuselt     Muu tagatis (käendused, garantii)

Taotleja üldandmed
Ärinimi Registrikood

Aadress

E-posti aadress Kontakttelefon

Põhitegevusala Osakaal käibest %

Äriühingu olemasolevad laenud, garantiid, liisingud väljastpoolt SEB Gruppi Eestis

Kellelt ja mis liiki Lõpptähtpäev Kuumakse Jääk / limiit

Taotleja esindajana kinnitan taotluse AS-ile SEB Liising esitamisega, et:

1) kõik esitatud andmed on õiged ja täielikud ning kohustun nende muutumisest AS-i 
SEB Liising viivitamatult teavitama;

2)  AS SEB Liising võib edastada andmeid temaga või taotlejaga samasse 
gruppi kuuluvatele isikutele, liisingueseme müüjale, kindlustusandjatele, 
kindlustusvahendajatele, tagatise andjatele, maksehäireregistri pidajatele ning 
muudele kolmandatele isikutele seoses taotluse menetlemisega (sh esitatud 
andmete kontrollimiseks, taotleja krediidivõimelisuse hindamiseks, liisingulepingu 
ning sellega seotud lepingute sõlmimise otsustamiseks ja ettevalmistamiseks);

3) taotluses nimetatud füüsilised isikud on andnud nõusoleku oma isikuandmete 
avaldamiseks AS-ile SEB Liising ja temaga samasse gruppi kuuluvatele isikutele ning 
on teadlikud, et nende isikuandmeid töödeldakse seoses taotluse menetlemisega.

Kinnitus 
Kuupäev 

Taotleja allkiri

Taotlusele lisatud dokumendid:

 Müügipakkumine

 Eelmise aasta auditeeritud finantsaruanded ning aruandeaasta kvartalite aruanded

 Äriplaan, projekti lühikirjeldus

 Juriidilise isiku garantii korral garantiiandja viimaste perioodide finantsaruanded

 Eraisiku käenduse korral käendaja isikuandmete leht liisingu vormil
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