Hinnakiri
Alates 07.12.2016

Teenuse kirjeldus

Maksumus eurodes

1. Lepingu sõlmimine
Lepingu sõlmimine, sh liisingulepingu, teenusliisingulepingu
ja võlalepingu sõlmimine

1% liisingueseme soetusmaksumusest*,
min 225 eurot

Uue liisingulepingu sõlmimine lõppeva lepingu
jääkväärtusele

1% lepingu summalt, min 160 eurot

2. Lepingu tingimuste muutmine
Lepingu muutmine, sh liisinguperioodi muutmine,
maksegraafiku muutmine, lepingu üleandmine uuele
liisinguvõtjale, lisatagatise (käendus, garantii) vabastamine,
muud lepingumuudatused

1% tasumata jääkmaksumuselt**,
min 160 eurot

Eraisiku kapitalirendi tüüpi fikseerimata intressiga
liisingulepingu osalise ennetähtaegse täitmise korral
maksegraafiku muudatus ilma perioodi muutmiseta

Tasuta

Kehtiva liisingulepingu maksepäeva muutmine kliendi soovil

30 eurot, esmakordne muutmine tasuta

Lepingu ennistamine

160 eurot

3. Volikirjad, aktid, tõendid, arved ja muu
Lihtkirjalik volikiri, sh volikiri Maanteeameti e-teeninduses
registrikande muutmiseks

10 eurot + km
Liisingulepingu lõppemisel /
ennetähtaegsel lõpetamisel esimene
volikiri tasuta

Notariaalne volikiri

75 eurot + km

Registriandmete muutmine liisinguperioodi jooksul

10 eurot + km, lisandub riigilõiv.
Liisingulepingu lõppemisel /
ennetähtaegsel lõpetamisel
omanikuvahetuse algatamine tasuta.

Lepingu rikkumise ja ülesütlemise teatis

5 eurot + km

Parkimiseeskirja, liikluseeskirja või muu seaduse
rikkumisest tuleneva nõude menetlemine

25 eurot + km,
Lisanduvad tekkinud kulud

Liikluseeskirja rikkumisest tuleneva nõude menetlemine

25 eurot + km,
Lisanduvad tekkinud kulud

Vara allkasutusse andmise nõusolek

35 eurot + km

Vara väljaostuarve tühistamine / muutmine kliendi soovil

10 eurot + km

Kliendi poolt esitatud saldoteatise kinnitamine

Tasuta

Kliendi poolt esitatud perioodi käivete teatise kinnitamine

25 eurot + km
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Saldokinnituse koostamine kliendi soovil

10 eurot + km

Tõendi, nõusoleku, lepingu koopia või kordusarve (vanem
kui üks kuu) väljastamine kliendi soovil

10 eurot + km

Kütusekaardi väljavõtte saatmine kliendi soovil

10 eurot + km

Kliendi soovil spetsiifilise väljavõtte või aruande koostamine
ja väljastamine

25 eurot + km

Sõiduki teisalduskulude nõude menetlemine

50 eurot + km
Lisanduvad tekkinud kulud

4. Liisingulepingu teenuste hinnad ühekordsel
kasutamisel (teenus ei sisaldu lepingus)
Kindlustusjuhtumi käsitlus

85 eurot + km

Rehvide vahetus ja ladustamine (üks vahetus ja 6-kuuline
ladustamine)

60 eurot + km

Rehvide vahetus

45 eurot + km

Tehnohoolduste ja remontide maksiteenus (sh sõiduki
ühekordne tehnohooldusesse viimine ja sealt toomine)

60 eurot + km

Teenuse osutaja poolt esitatud nõude menetlemine

10 eurot + km,
Lisanduvad tekkinud kulud

5. Liisingulepingu ennetähtaegne lõpetamine
Eraisiku liisingulepingu ennetähtaegne lõpetamine

Lepingu tingimuste kohaselt

Juriidilise isiku fikseeritud intressiga liisingulepingu
ennetähtaegne lõpetamine

2,5% tasumata jääkmaksumuselt**,
min 225 eurot+ km (kasutusrendi korral);
intressivahetasu krediidi ennetähtaegsest
tagasimaksest tekkinud kulu ulatuses

Juriidilise isiku fikseerimata intressiga liisingulepingu
ennetähtaegne lõpetamine
- lepingutele sõlmitud enne 30.06.2011 k.a.
-

lepingutele sõlmitud alates 01.07.2011 k.a

2,5% tasumata jääkmaksumuselt**, min
225 eurot + km (kasutusrendi korral)
Lepingu tingimuste kohaselt

Kõikide liisinguvõtja taotletud teenuste osutamise eelduseks on tasutud lepingujärgsed maksed.
Hinnakirja kehtestajal on õigus teha hinnakirjas muudatusi.
Teenustasudele lisandub käibemaks vastavalt käibemaksuseadusele ja muud riiklikud ja kohalikud maksud
vastavalt kehtestatud õigusaktidele.
* Liisingueseme soetusmaksumus on vara ostuhind ilma käibemaksuta.
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**Tasumata jääkmaksumus on tasumata osamaksete, käibemaksu laenu jäägi ja jääkväärtuse kogusumma.

3

AS SEB Liising
AS Rentacar

Tornimäe 2, 15010 Tallinn
Tornimäe 2, 15010 Tallinn

Tel +372 665 7910
Tel +372 6 657 866

Faks 665 7987 E-post: liising@seb.ee
Faks 665 7987 E-post: rentacar@seb.ee

