ÕPPELAENU TAOTLUS
=

LAENUTAOTLEJA ANDMED
Ees- ja perekonnanimi

Isikukood

Isikut tõendava dokumendi nr

Elukoht
Telefon

e-posti aadress

Õppelaenulepingu number (täiendava summa taotlemise korral)

Konto number AS-is SEB Pank

ÕPPEASUTUSE ANDMED
Õppeasutuse nimi

Õppeasutuse aadress, telefon

Eriala/kursus

Nominaalne õppeaeg

Omandatav haridus
Kutseharidus
Magistrikraad

Rakenduslik kõrgharidus
Doktorikraad

Bakalaureusekraad
Õpetajakoolitus osakoormusega

TAOTLETAV LAEN
Taotletav laenusumma

Laenutaotlejale seni väljamakstud õppelaenu jääk

ÕPPELAENU TAGATISED
Käendaja nimi

Isikukood

Käendatava kohustuse summa

Käendaja nimi

Isikukood

Käendatava kohustuse summa

Kinnistu aadress, registrinumber

Kinnistu omaniku nimi

LAENUTAOTLEJA OLEMASOLEVAD KOHUSTUSED (laenud, liisingud, käendused jms)
Liik

Pank

Kohustuse jääk

Tagastamistähtaeg

Igakuine makse

1.
2.
LAENUTAOTLEJA KINNITUS
Käesoleva taotluse allakirjutamisega kinnitan AS-ile SEB Pank (edaspidi pank), et:
1) taotluses esitatud andmed on õiged ja täielikud ning panga nõudel dokumentaalselt tõendatavad;
2) olen nõus, et pank töötleb minu isikuandmeid peamiselt krediidi- ja tagatislepingu sõlmimise otsustamiseks;
3) olen teadlik, et taotlusele allakirjutamise hetkest kohaldatakse minu ja panga vahelistele suhetele panga poolt kehtestatud üldtingimusi (edaspidi
üldtingimused);
4) pank on mind informeerinud, et üldtingimused on välja pandud panga teenindussaalides ja panga kodulehel ning mul on võimalus nendega tutvuda;
5) olen nõus, et pank töötleb minu isikuandmeid muu hulgas ka teistel üldtingimustes toodud eesmärkidel ning pangal on õigus minu isikuandmeid edastada
kolmandatele isikutele üldtingimustes toodud juhtudel ja korras;
6) olen teadlik, et pangal on õigus küsida minu maksekohustuste täitmise ajaloo kohta informatsiooni maksehäireregistrist ja teistelt krediidiasutustelt;
7) pank 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 ning nõuda isikuandmete töötlejalt ebaõigete
andmete parandamist;
- õigusest nõuda isikuandmete töötlejalt igal ajal minu isikuandmete töötlemise lõpetamist, kui seadus ei sätesta teisiti;
8) taotluses toodud kolmandad isikud on andnud nõusoleku krediidi- ja tagatislepingu sõlmimise otsuse tegemiseks vajalike isikuandmete edastamiseks
pangale, sealhulgas on nad andnud nõusoleku, et pank võib nende isikuandmeid töödelda krediidi- ja tagatislepingu sõlmimise otsustamiseks ning edastada
pangaga samasse kontserni kuuluvale teisele ettevõtjale muude finantsteenuste pakkumiseks;
9) taotluses toodud kolmandad isikud on volitanud mind vastu võtma käesoleva taotluse alusel tehtud krediidi- või tagatislepingu sõlmimise otsust, sealhulgas
juhtudel, kui otsus sisaldab taotluses toodud kolmandate isikute andmeid;
10) mul ei ole kehtivat õppelaenulepingut ja ma ei ole õppelaenuvõlglane;
11) olen kohustatud teavitama panka viivitamatult kõigist muudatustest taotluses toodud andmetes.

Kuupäev ___________________________________

Allkiri _________________________________________________

Käesolevas avalduses valeandmete esitamisel on pangal õigus lükata laenutaotlus tagasi või lõpetada juba
sõlmitud laenuleping lepingu rikkumise tõttu.
PANGA OTSUS
Õppelaen väljastada taotluses toodud tingimustel
Kuupäev ___________________________________
=

215 500

Pangatöötaja nimi ja allkiri ________________________________

