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AS SEB Liising, Tornimäe 2, 15010 Tallinn, Eesti, rg-kood 10281767

Käendatav ettevõte
Käendatava ettevõtte nimi Registrikood

Käendaja põhiandmed
Ees- ja perekonnanimi Isikukood

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

Kontakttelefon E-posti aadress

Haridus                      Põhi-/kutseharidus      Keskharidus      Kutsekesk-/keskeriharidus      Kõrgharidus omandamisel      Kõrgharidus

Perekonnaseis         Abielus             Vabaabielus             Vallaline             Lahutatud          Lesk

Töökoha andmed
Tööandja nimi Ametikoht Töösuhte algus Töölepingu lõpp (kui tähtajaline)  

Põhitööandja 

Teised tööandjad

Töösuhe/staatus (põhitööandja juures)

 Tähtajatu tööleping      Tähtajaline tööleping      Ettevõtja/FIE      Tudeng      Pensionär      Töötu 

Kogu tööstaaž kokku  

____________aastat

Tulud
Tululiik Netosumma Tululiik Netosumma Tululiik Netosumma

Töötasu põhitööandjalt Peretoetus Üüritulu

Töötasu teistelt tööandjatelt Elatisraha Muu tululiik

Lisatasu Pension lisage selgitus:

Varad
Kinnisvara (aadress, üldpind)

Väärtpaberid (äriühing, osaluse %, aktsiate/osade arv)

Muu vara (kirjeldus)

Kehtivad kohustused väljaspool SEB-d (laen, liising, järelmaks, käendus, krediitkaart jne)

Kellelt ja mis liiki Lõpptähtpäev Kuumakse Jääk / limiit

Ülalpeetavad

Nimi Sünniaeg

Käesoleva lehe allkirjastamisega kinnitan AS-ile SEB Liising (edaspidi liising) järgmist:
1) esitatud andmed on õiged ja täielikud ning liisingu nõudel dokumentaalselt tõendatavad;
2) olen nõus, et liising töötleb minu isikuandmeid peamiselt käenduslepingu sõlmimise otsustamiseks;
3) olen nõus, et liising võib edastada minu andmeid liisinguga samasse gruppi kuuluvatele isikutele mulle fi nantstee-
nuste pakkumiseks;
4) olen nõus, et liising edastab teavet minu sobivuse kohta liisingukohustuse käendajaks (eelkõige, aga mitte ainult, 
teavet minu maksevõime  piisavuse ja krediidiajaloo kohta) minu poolt käendatava liisingukohustuse liisinguvõtja(te)le;
5) olen nõus, et liising edastab minu isikuandmeid sihtotstarbeliseks edasifi nantseerimiseks liisingu käsutusse raha 
andnud või minu poolt tagatavale lepingule tagatist andva krediidi- ja fi nantseerimisasutustele või avalik-õiguslikele 
isikutele, kellele liisingul edasifi nantseerijana või tagatise saajana on kohustus tõendada liisinguvõtja ja/või -lepingu 
vastavust edasifi nantseerimise või tagatise andmise tingimustele;
6) 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 isikuand-
mete töötlejalt ebaõigete andmete parandamist ja õigusest nõuda isikuandmete töötlejalt igal ajal minu isikuandmete 
töötlemise lõpetamist, kui seadus ei sätesta teisiti;
7) olen kohustatud teavitama liisingut viivitamatult, kui käesoleva isikuandmete lehega esitatud andmed muutuvad 
enne minuga käenduslepingu sõlmimist.

Kinnitus 
Kuupäev 

Allkiri
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