Eraisiku sõidukiliisingu taotlus
Sõiduki andmed
Mark ja mudel

Esmase registreerimise aasta

Läbisõidunäit

Võimsus (kW)

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)
Soovitav kuumakse suurus

Lepingu periood (kuudes)

Jääkväärtus (%)

Kommentaarid

Taotleja
Ees- ja perekonnanimi
Kodakondsus

Isikukood

Eesti Vabariigi kodanik

Alaline elamisõigus/elamisluba

Tähtajaline elamisõigus/elamisluba kuni _______________________

Postiaadress (tänav, maja ja korteri nr, maakond, linn, sihtnumber)
Kontakttelefon

E-posti aadress
Oma korter

Praeguse eluaseme tüüp
Haridus

Põhi-/kutseharidus

Perekonnaseis

Abielus

Oma maja

Keskharidus
Vabaabielus

Vanemate juures

Üürikorter/-maja

Kutsekesk-/keskeriharidus
Vallaline

Ühiselamu

Kõrgharidus omandamisel

Lahutatud

Muu ___________________
Kõrgharidus

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
Tululiik

Netosumma

Töötasu põhitööandjalt

Ettevõtja/FIE
Tululiik

Tudeng

Pensionär
Netosumma

Peretoetus

Töötu
Tululiik

Kogu tööstaaž kokku ____ aastat
Netosumma

Üüritulu

Töötasu teistelt tööandjatelt

Elatisraha

Muu tululiik

Lisatasu

Pension

lisage selgitus:

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 allakirjutamisega kinnitan, et:
1) kõik esitatud andmed on õiged;
2) olen nõus, et AS SEB Liising töötleb minu isikuandmeid peamiselt ﬁnantseerimislepingu sõlmimise otsustamiseks ja ﬁnantsteenuste pakkumiseks;
3) olen nõus, et AS SEB Liising võib edastada minu andmeid, sh isikuandmeid:
• AS-iga SEB Liising samasse gruppi kuuluvatele juriidilistele isikutele ﬁnantsteenuste pakkumiseks;
• kindlustusandjatele või kindlustusvahendajatele liisingueseme või ﬁnantseerimislepingu täitmist tagava vara kohta kindlustuspakkumise tegemiseks ja kindlustuslepingu sõlmimiseks;
• minu valitud liisingueseme müüjale müügipakkumise tegemiseks ja liisingulepingu sõlmimise korraldamiseks.
4) olen saanud isikutelt, kelle andmeid ma avaldan, nõusoleku, et minu poolt avaldatud kolmandate isikute andmeid on AS-il SEB
Liising ja temaga samasse gruppi kuuluvatel juriidilistel isikutel õigus töödelda samadel alustel minu andmetega;
5) käesolevaga volitan AS-i SEB Liising nõudma kolmandatelt isikutelt minu kohta täiendavaid andmeid, mis on vajalikud
ﬁnantseerimislepingu sõlmimise otsustamiseks;
6) olen nõus, et liising edastab käesoleva taotluse analüüsimise käigus kogutud teavet ja andmeid vajadusel taotluses toodud
ﬁnantskohustuse käendajale;
7) AS SEB Liising on mind informeerinud, et isikuandmete töötlemise üldpõhimõtted on avalikustatud AS-i SEB Liising internetilehel;
8) kinnitan, et AS SEB Liising on mind informeerinud minu õigustest, mis tulenevad isikuandmete kaitse seadusest, sealhulgas
õigusest saada isikuandmete töötlejalt igal ajal infot minu isikuandmete ja nende kasutamise eesmärgi kohta, nõuda isikuandmete töötlejalt ebaõigete andmete parandamist ja õigusest nõuda isikuandmete töötlejalt igal ajal minu isikuandmete
töötlemise lõpetamist, kui seadus ei sätesta teisiti.

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.

