Krediiditaotlus ärikliendile
Taotleja üldandmed
Taotleja täielik nimi

Registrikood

Põhitegevusala

Äritegevuse algusaasta

Aadress

Töötajate arv

Kontaktisik
Nimi
Ametikoht
Põhipank

Telefon
E-post
Teised pangad

Äriühingu grupp
Äriühingu tütar- ja sidusettevõtted ning osaluse %

Äriühingu omanikele (osalus üle 50%) kuuluvad teised äriühingud ning osaluse %

Äriühingu omanike (osalus üle 50%) laenud, garantiid, liisingud väljastpoolt SEB Gruppi Eestis

Äriühingu juhtkond
Ametikoht

Nimi

Staaž taotlevas
äriühingus

Eelnev töökoht

1.
2.
3.
4. Pearaamatupidaja

Äriühingu olemasolevad laenud, garantiid, liisingud väljastpoolt SEB Gruppi Eestis
Kohustuse liik

Kellelt

Summa

Jääk

%

Lõpptähtaeg

Tagatis

1.
2.
3.
4.

Äriühingu majandustegevus
Toote/teenuse kirjeldus, konkurentsieelis

Põhitoode:
Ekspordi osakaal käibes: _____%

Suuremad ostjad (nimi/osakaal käibes)

Suuremad hankijad (nimi, osakaal käibest)

Peamised konkurendid

Järgmisel kolmel aastal plaanitavad investeeringud

Finantseeritav projekt
Projekti/tehingu lühikirjeldus

Projekti maksumus

215603

Investeeringu majanduslik tulem

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

Projekti finantseerimine
Omafinantseering
___________________ EUR
pank		
___________________ EUR
muud allikad
___________________ EUR

Krediiditaotlus ärikliendile

Taotlus
Summa ja valuuta

Tähtaeg

Muud tingimused

arvelduskrediit
käibekapitalilaen
limiidilaen
investeerimislaen

Tagasimaksed:
igakuised
kvartaalsed
poolaastased

garantiide limiit

maksepuhkus: ________kuud

akreditiivide limiit

Pakutavad tagatised
Kinnisvara, hooned, ehitised
Aadress
1.

Objekti kirjeldus

Väärtus

Hindaja

Kindlustusselts

2.
Äriühingu varade kommertspant
Deposiit SEB-s

kehtiv kommertspant puudub

Summa

kehtiv kommertspant summas_______________
Tähtaeg

Garantii sihtasutuselt KredEx või Maaelu Edendamise Sihtasutuselt
Muu tagatis (n. väärtpaberid, käendused, garantiid)

Kinnitus
Taotlusel toodud juriidilise isiku (edaspidi juriidiline isik) esindajana kinnitan taotlusele allakirjutamisega ASile SEB Pank (edaspidi pank), et:
1) kõik esitatud andmed on õiged ja täielikud;
2) olen nõus, et taotlusele allakirjutamise hetkest kohaldatakse juriidilise isiku 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 juriidilise isiku 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 juriidilise isiku kohustusest teavitada panka viivitamatult kõigist muudatustest taotlusel toodud
andmetes.

Kuupäev

Allkiri

Taotlusele lisatud dokumendid
Eelmise aasta auditeeritud finantsaruanded ning aruandeaasta kvartalite aruanded
Investeerimislaenu taotlemisel äriplaan, eelarve ja rahavoo prognoosid; käibekapitalilaenu

puhul projekti lühikirjeldus ja rahavoo prognoosid; projektiga seotud (eel)lepingud
Taotleja äritegevuses nõutavad load ja litsentsid
Kinnisvaratagatise korral hindamisakt
Juriidilise isiku garantii korral garantiiandja viimaste perioodide finantsaruanded

215603

Eraisiku käenduse korral käendaja isikuandmete leht panga vormil

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