SÕIDUKILIISINGU TAOTLUS (Füüsiline isik)
TAOTLEJA ÜLDANDMED
Ees- ja perekonnanimi

Isikukood

E-post

Elukoha aadress

Kontakttelefon(id)

Tööandja ärinimi

Tööandja tegevusala

Amet

Töösuhte algus

Töötelefon

Netopalk (EUR/kuus)

Muud sissetulekute allikad

Sissetuleku sagedus

Haridus

Perekonnaseis

Põhi

Vallaline

Kesk

Vabaabielus

Kesk-eri

Lesk

Summa

Abikaasa/Lähedane isik
Abielus

Ees- ja perekonnanimi

Abielus, aga elame eraldi
Lahutatud

Kontakttelefon

Kõrgem

OLEMASOLEVAD KOHUSTUSED (kehtivad laenud, liisingud, garantiid, käendused, krediitkaardid jne)
Kohustuse liik

Pank/liisingufirma

Kohustuse jääk

Kuumakse

Kohustuse lõpp

TAGATISED
Eraisiku käendus

Käendaja ees- ja perekonnanimi

Muu

Tagatise kirjeldus

Käendaja isikukood

TAOTLETAV LIISINGUESE JA TINGIMUSED
Taotletav liisinguese (mark, mudel, väljalaskeaasta, kasutajad ja nende isikukoodid)

Liisingueseme maksumus (käibemaksuga)

Liisingulepingu liik
Kapitalirent

Jääkmaksumus

Esimene sissemakse

Liisinguperiood kuudes

Kasutusrent

Maksete kuupäev
5. kuupäev

10. kuupäev

15. kuupäev

20. kuupäev

Eritingimused
Soovin kindlustuspakkumist
Müüja ärinimi/ ees- ja perekonnanimi

Registrikood/isikukood

Kontaktisik

Telefon

KUST SAITE INFORMATSIOONI KREDIIDIPANGA KOHTA?
kohalikust lehest
üleriigilisest lehest/ajakirjast
reklaam internetis
uudis internetis
otsisin internetist ise
tuttav soovitas
muu (palun täpsustage)________________________________________________________________________________________________

Kinnitan, et eeltoodud teave on õige ning taotluse saaja nõudel dokumentaalselt tõendatav. Volitan taotluse saajat finantsteenuse osutamise analüüsi
teostamise eesmärgil nõudma ja saama minu kohta täiendavaid andmeid kolmandatelt isikutelt.
Annan õiguse AS Eesti Krediidipank konsolideerimisgruppi kuuluvatele ettevõtjatele töödelda minu isikuandmeid finantsteenuse osutamisega,
krediidilepingu, tagatislepingu, kindlustuslepingu ja vara (liisinguese, tagatisvara) müügilepingu sõlmimisega seonduvate toimingute tegemiseks.
Annan õiguse taotluse saajale minu isikuandmete edastamiseks:
- kindlustusandjatele või -vahendajatele tagatisvara ja/või liisingueseme kindlustamiseks;
- tagatisvara ja/või liisingueseme müüjale tagatis- ja müügilepingu sõlmimisele viivate toimingute tegemiseks.
Kinnitan, et olen teadlik isikuandmete kaitse seadusest tulenevatest õigustest sh õigusest nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ning isikuandmete
parandamist, sulgemist ja kustutamist, saada igal ajal infot isikuandmete ja nende kasutamise eesmärgi kohta. Olen teadlik, et informatsiooni isikuandmete
töötlemise kohta avaldab taotluse saaja internetilehel www.krediidipank.ee.

Taotleja allkiri: ___________________________________________

Kuupäev: ____________________________

Pangatöötaja nimi ja allkiri ____________________________________________________ Kuupäev: ____________________________

Krediidipanga Liisingu AS
Äriregistri kood: 10079244
Narva mnt 4, 10117 Tallinn
Telefon: 669 0937
e-post: liising@krediidipank.ee
www.krediidipank.ee

