Taotlus sõiduki registrikannete
muutmiseks liiklusregistris
Liisinguvõtja, kontaktisiku ja sõiduki andmed
Liisinguvõtja nimi

Sõiduki registreerimisnumber

Liisinguvõtja (kontaktisiku) telefon või e-posti aadress
Liisinguvõtja esindaja nimi (kui erineb liisinguvõtjast)

Isikukood

• Registrikande muutmise eelduseks on sõidukil kehtiva kaskopoliisi olemasolu ja võlgnevuste puudumine SEB grupi ees.
• Sõiduki omanikuna on liisinguandjal õigus keelduda soovitud toimingu teostamisest või volituse väljastamisest.
• Liisinguandja esindaja teostab toimingu Maanteeameti e-teeninduses Teie poolt esitatud andmete alusel või väljastab volikirja.

Vajalikud toimingud
Sõiduki kasutajate muutmine. Palun märkige isikud, keda sõiduki kasutajana lisada või eemaldada.
Isikukood
Lisada

Eemaldada

Lisada

Eemaldada

Lisada

Eemaldada

Lisada

Eemaldada

Nimi

Registreerimismärgi (numbrimärgi) duplikaat. Palun märkige tellimuse põhjus ja numbrimärgi kättesaamise detailandmed.
kolmas numbrimärk
numbrimärk on kasutuskõlbmatu, kaotatud või varastatud
EL tunnusmärgiga numbrimärk

Tavatellimus (7 päeva jooksul)
Kiirtellimus (1 päeva jooksul, kättesaamine Tallinna büroost)
Soovitud numbrimärkide kogus _________ tk

Sõiduki tehniliste andmete muutmine. Palun märkige soovitud muudatuste kirjeldus.

Numbrimärgi vahetamine
Registreerimistunnistuse duplikaat
Muu sõiduki registriandmetega seotud sooviavaldus. Palun märkige soovitud muudatuste kirjeldus.

Postiaadress, mida Maanteeamet võib kasutada uue registreerimistunnistuse lihtpostiga saatmiseks.

Kinnitus

Taotluse allakirjutamisega kinnitan, et:

L301004

1) olen teadlik, et toimingu teostamise/volikirja väljastamise eest kuulub tasumisele hinnakirjajärgne teenustasu, millele lisandub toimingule kohaldatav
riigilõiv;
2) olen teadlik, et toimingu teostamisel liisinguandja esindaja poolt Maanteeameti e-teeninduses, edastab Maanteeamet uue registreerimistunnistuse
lihtkirjaga (Eesti piires);
3) postkast, kuhu saadetise tellin, on lukustatud, terve, ilmastikukindel, tähistatud korteri- või majanumbriga või talu nimega, ligipääsetav ja regulaarselt
tühjendatav;
4) olen teadlik, et kui registreerimistunnistust 10 tööpäeva jooksul postiga
kätte ei saa, siis olen kohustatud sellest teavitama Maanteeametit, kes
tunnistab registreerimistunnistuse kehtetuks, ning uue registreerimistunnistuse kättesaamiseks tuleb sel juhul pöörduda Maanteeametisse;
5) taotluses toodud kolmandad isikud on andnud oma nõusoleku nende
isikuandmete edastamiseks liisinguandjale, sealhulgas nõusoleku, et liisinguandja võib nende isikuandmeid töödelda käesolevas taotluses toodud
eesmärkidel.

AS SEB Liising, Tornimäe 2, 15010 Tallinn, Eesti, rg-kood 10281767
Telefon 665 7910
E-post info@seb.ee

Kuupäev
Liisinguvõtja / liisinguvõtja esindaja allkiri

Digiallkirjastatud taotlus saatke oma haldurile SEBs või
e-postiga aadressile liising@seb.ee.
Paberkandjal taotlus saatke palun AS-ile SEB Liising
aadressil Tornimäe 2, Tallinn 15010.

AS Rentacar, Tornimäe 2, 15010 Tallinn, Eesti, rg-kood 10303546
Telefon 665 7866
E-post rentacar@seb.ee

