Korterelamu laenutaotlus
Taotleja üldandmed
Ühistu täielik nimi

Registrikood

Korterelamu aadress

EKÜL liige

Kontaktisik
Nimi

Telefon
E-post

Elamu tüüp

jah

ei

Korruste arv

Eluruumide pindala

Trepikodade arv

Elamu üldpindala

Majade arv ühistus

Korterite arv

Elamu ehitusaasta

Viimase 12 kuu keskmine majanduskulu 1 m2 kohta
kuus:

Remondifondi kogutav makse 1 m2 kohta kuus:

Viimases suuruses remondifondi makse kogumisega
alustamise aeg:

paneelelamu

puitelamu

telliselamu

muu _______________

Lepinguline kinnisvarahooldusfirma (nimi/kontaktisik)

Viimase 6 kuu ühistu arvete kogusumma

Viimasel 2 aastal teostatud tööd (töö tegemise aasta, maksumus, kirjeldus)

Juhatuse liikmete nimekiri
Nimi
1.
2.
3.

Isikukood

Nimi
4.
5.
6.

Isikukood

Korterelamu olemasolevad laenud, garantiid, liisingud ja muud kohustused
Kohustuse liik
1.
2.

Kellelt

Summa

Jääk

%

Lõpptähtaeg

Tagatis

Finantseeritav projekt
Teostatavate tööde nimekiri ja teostav ehitusettevõte

Investeeringu majanduslik tulem

Planeeritav energiasääst (%)

Projekti maksumus

ökonoomsuse paranemine
turvalisuse tõstmine
parem elukvaliteet

Projekti finantseerimine
Omafinantseering
_________________EUR
Pank		
_________________EUR
muud allikad
_________________EUR

muu ________________________________

Taotletav finantseering
Laenu summa

Tagastamistähtaeg

Maksepäev

Üldkoosolekul osalenute arv
Maksepuhkus ________ kuud (maks. 12 kuud)
Laenu poolt hääletanute arv
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Kinnitus
Taotlusel toodud taotleja esindajana kinnitan taotlusele allakirjutamisega AS-ile SEB Pank (edaspidi pank), et:
1) kõik esitatud andmed on õiged ja täielikud;
2) olen nõus, et taotlusele allakirjutamise hetkest kohaldatakse taotleja ja panga vahelistele suhetele panga poolt
kehtestatud üldtingimusi (edaspidi üldtingimused);
3) pank on mind informeerinud, et üldtingimused on välja pandud panga teenindussaalides ja panga kodulehel ning
mul on olnud võimalus nendega tutvuda;
4) olen nõus, et pangal on õigus edastada taotleja andmeid kolmandatele isikutele üldtingimustes toodud juhtudel
ja korras;
5) olen nõus, et pangal on õigus edastada laenutaotluse andmeid sihtasutusele KredEx või Maaelu Edendamise
Sihtasutusele laenukäenduse või laenuressursi taotlemiseks;
6) olen teadlik taotleja kohustusest teavitada panka viivitamatult kõigist muudatustest taotlusel toodud andmetes.
AS SEB Pank, Tornimäe 2, 15010 Tallinn, Eesti, rg-kood 10004252

Kuupäev

Allkiri

Taotlusele lisatud dokumendid
ühistu üldkoosoleku otsuste protokoll laenu võtmise kohta vastavalt panga näidisele;
kinnistusraamatu väljavõte korterite omanike kohta;
eelmise majandusaasta bilanss ja tulude-kulude aruanne, jooksva aasta majandamiskava;
aruanne viivisvõlgnevuses korterite kohta;
tõendid/arved suurematelt kommunaalteenuste osutajatelt, mis näitavad võlgnevuse puudumist;
ehituseksperdi hinnang maja seisukorra kohta või energiaaudit;
renoveerimistööde lühikirjeldus, eelarve ja ajakava;
ühistu põhikiri;
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kui ühistu ei ole SEB klient, siis viimase 6 kuu pangakonto väljavõte.
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