Eraisiku laenutaotlus
NB! Halliga märgitud alad täita ainult kinnisvara soetamiseks taotletava laenu puhul.
Taotletav laen
Kodulaen

Kodulaen KredExi tagatisega

Hüpoteeklaen

Taotletav laenusumma/limiit

Väikelaen

Arvelduslaen

Soovitav tähtaeg

Soovitav maksepäev iga kuu ______. päev

Omafinantseeringu summa

Omafinantseeringu allikas

Laenu kasutamise sihtotstarve
Kinnisvara ostuhind
SEB kontor, kus soovite laenulepingu sõlmida
Tallinn
Tartu
Pärnu
Narva
Valga
Põlva
Jõgeva
Rapla

Jõhvi
Haapsalu

Rakvere
Kärdla

Paide
Kuressaare

Viljandi
Võru

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

Vanemate juures

Üürikorter/-maja

Kutsekesk-/keskeriharidus

Vabaabielus

Vallaline

Ühiselamu

Kõrgharidus omandamisel

Lahutatud

Muu ___________________
Kõrgharidus

Lesk

Kas vara ostetakse lahusvarana?
Jah
Ei (kui märkisite ei, siis palume märkida allpool abikaasa andmed)
Abikaasa nimi ja isikukood
Abikaasa kontaktandmed: telefon / e-posti aadress

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

Ettevõtja/FIE

Netosumma

Tudeng

Tululiik

Pensionär
Netosumma

Kogu tööstaaž kokku
_______________ aastat

Töötu
Tululiik

Töötasu põhitööandjalt

Peretoetus

Üüritulu

Töötasu teistelt tööandjatelt

Elatisraha

Muu tululiik

Lisatasu

Pension

lisage selgitus:

Netosumma

Kaastaotleja (isik, kellega koos laenu taotletakse ja kelle sissetulekud võetakse laenuotsuse tegemisel arvesse)
Ees- ja perekonnanimi

Kodakondsus
Seos taotlejaga

Isikukood

Eesti Vabariigi kodanik

Alaline elamisõigus/elamisluba

abikaasa/elukaaslane

laps/vanem

Tähtajaline elamisõigus/elamisluba kuni _______________________

muu _________________________________________

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

E-posti aadress

Põhi-/kutseharidus
Abielus

Vabaabielus

115 007

Perekonnaseis

Keskharidus

AS SEB Pank, Tornimäe 2, 15010 Tallinn, Eesti, rg-kood 10004252

Kutsekesk-/keskeriharidus
Vallaline

Lahutatud

Kõrgharidus omandamisel
Lesk

Kõrgharidus

Kaastaotleja 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

Ettevõtja/FIE

Netosumma

Tudeng

Tululiik

Pensionär
Netosumma

Kogu tööstaaž kokku
_______________ aastat

Töötu
Tululiik

Netosumma

Töötasu põhitööandjalt

Peretoetus

Üüritulu

Töötasu teistelt tööandjatelt

Elatisraha

Muu tululiik

Lisatasu

Pension

lisage selgitus:

Taotleja ja kaastaotljea ülalpeetavad
Nimi

Sünniaeg

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

Lõpptähtpäev

Kuumakse

Jääk / limiit

Pakutavad tagatised
A Tagatise aadress
Tagatise liik
Korteriomand

Hoonestatud kinnistu

Hoonestamata kinnistu

Muu ______________________________

Kas olete tagatise omanik/kaasomanik või saate selleks pärast laenu võtmist?
Jah
Ei; omaniku nimi ja isikukood ___________________________________________________________
B Muu tagatis (kirjeldus)

Käesoleva taotluse allakirjutamisega kinnitab iga taotleja (sh kaastaotleja) ja tema abikaasa (kui ta on kaasatud) AS-ile SEB Pank (edaspidi pank), et:
1) esitatud andmed on õiged ja täielikud ning panga nõudel dokumentaalselt tõendatavad;
2) on teadlik, et taotluse allakirjutamise hetkest kohaldatakse tema ja panga vahelistele suhetele panga poolt kehtestatud üldtingimusi (edaspidi üldtingimused);
3) pank on teda informeerinud, et üldtingimused on kättesaadavad panga teenindussaalides ja panga kodulehel ning tal on olnud võimalus nendega tutvuda;
4) on nõus, et pank töötleb tema isikuandmeid peamiselt taotluses märgitud krediidi- ja tagatislepingu sõlmimise otsustamiseks, aga ka muude krediiditoodete pakkumiseks;
5) on nõus, et pank töötleb tema isikuandmeid muu hulgas ka teistel üldtingimustes toodud eesmärkidel ning pangal on õigus tema isikuandmeid edastada kolmandatele isikutele
üldtingimustes toodud juhtudel ja korras;
6) on nõus, et pank edastab kindlustusandjatele, -maakleritele ja -agentidele tema isikuandmeid ja muid vajalikke andmeid lepingu täitmist tagava vara kohta kindlustuspakkumuste saamiseks ja kindlustuslepingu sõlmimiseks. Andmete edastamise ja töötlemise nõusoleku pangale, kindlustusandjatele, -maakleritele ja -agentidele on andnud ka
taotluses toodud lepingu täitmist tagava vara omanikeks olevad kolmandad isikud;
7) on nõus, et pank edastab käesoleva taotluse analüüsimise käigus kogutud teavet ja andmeid (sh pangasaladusena käsitletavaid andmeid) vajadusel teistele käesolevas taotluses
märgitud taotlejatele (sh kaastaotlejatele) ning vajadusel nende abikaasadele;
8) on nõus, et pank edastab taotletava laenu tagatise andjatele vajadusel tema kontaktandmed ja taotletavat laenu puudutavad andmed (koopia laenulepingust);
9) on nõus, et pank edastab tema isikuandmeid sihtotstarbeliseks edasilaenamiseks panga käsutusse raha andnud või laenulepingule tagatist andva krediidi- ja finantseerimisasutustele või avalik-õiguslikele isikutele, kellele pangal raha edasilaenajana või tagatise saajana on kohustus tõendada laenusaaja ja/või lepingu vastavust raha edasilaenamise või
tagatise andmise tingimustele;
10) on teadlik, et pangal on õigus küsida tema maksekohustuste täitmise ajaloo kohta informatsiooni maksehäireregistrist ja teistelt krediidiasutustelt;
11) pank on teda informeerinud isikuandmete kaitse seadusest tulenevatest õigustest, sealhulgas:
- õigusest saada isikuandmete töötlejalt igal ajal infot tema isikuandmete ja nende kasutamise eesmärgi kohta ning nõuda isikuandmete töötlejalt ebaõigete andmete
parandamist;
- õigusest nõuda isikuandmete töötlejalt igal ajal tema isikuandmete töötlemise lõpetamist, kui seadus ei sätesta teisiti;
12) taotluses toodud kolmandad isikud (tagatisvara omanikud jne) on andnud nõusoleku oma isikuandmete edastamiseks pangale krediidi- ja tagatislepingu sõlmimise otsustamiseks;
13) on nõus, et käesoleva taotluse alusel tehtud krediidi- või tagatislepingu sõlmimise otsuse võtab vastu laenutaotleja, sealhulgas juhtudel, kui otsus sisaldab taotluses toodud
kolmandate isikute andmeid;
14) on teadlik, et abielu kestel võetud laenust võib tekkida abikaasadele solidaarvastutus ning seda ka juhul, kui laenuleping on allkirjastatud vaid ühe abikaasa poolt;
15) on kohustatud teavitama panka viivitamatult, kui taotluses toodud andmed muutuvad enne laenulepingu sõlmimist.

Kinnitus

Täidab pank

Kuupäev

Laenutaotluse vastu võtnud Panga esindaja nimi

Taotlejate allkirjad
Kuupäev ____ . _______________________

115 007

Panga esindaja allkiri

Käesolevas taotluses valeandmete esitamisel on pangal õigus lükata laenutaotlus tagasi või sõlmitud
laenuleping erakorraliselt üles öelda.
AS SEB Pank, Tornimäe 2, 15010 Tallinn, Eesti, rg-kood 10004252
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