ERAISIKU LAENUTAOTLUS
TAOTLEJA ÜLDANDMED
Ees- ja perekonnanimi

Isikukood

E-post

Elukoha aadress

Kontakttelefon(id)

Tööandja ärinimi/tegevusala

Amet/töösuhte algus

Eelmine töökoht/ametikoht

Teised olemasolevad töökohad/tegevusalad

Haridus

Perekonnaseis

Põhi

Vallaline

Kesk

Vabaabielus

Kesk-eri

Lesk

Kõrgem

Töötelefon

Abikaasa/lähedane isik
Abielus

Ees- ja perekonnanimi

Abielus, aga elame eraldi
Lahutatud

Töökoht/amet

Ülalpeetavate arv/vanus
Kontakttelefon

KAASTAOTLEJA ÜLDANDMED
Ees- ja perekonnanimi

Isikukood

E-post

Elukoha aadress

Kontakttelefon(id)

Tööandja ärinimi, tegevusala

Amet/töösuhte algus

Eelmine töökoht/ametikoht

Teised olemasolevad töökohad/tegevusalad

Haridus

Perekonnaseis

Põhi

Vallaline

Kesk

Vabaabielus

Kesk-eri

Lesk

Kõrgem

Töötelefon

Abikaasa
Abielus

Ees- ja perekonnanimi

Abielus, aga elame eraldi
Lahutatud

Töökoht/amet

Ülalpeetavate arv/vanus
Kontakttelefon

TAOTLEJA PEREKONNA IGAKUISED SISSETULEKUD (viimase 6 kuu keskmine)
TAOTLEJA TULUD (EUR/kuus)

KAASTAOTLEJA TULUD (EUR/kuus)

Taotleja netopalk

Taotleja netopalk

Muud tulud (kirjeldus)

Muud tulud (kirjeldus)

TULUD KOKKU

TULUD KOKKU

TAOTLEJA PEREKONNA OLEMASOLEVAD KOHUSTUSED (laenud, liisingud, käendused, arvelduskrediidid, krediitkaardid ja muud
rahalised ning lepingulised kohustused)
Liik

Pank/Liisingufirma

Summa/jääk
Limiit

Kuumakse
(EUR/kuus)

Kohustuse lõpp
(kuu ja aasta)

Tagatis

VARAD
Liik

Täiendav info

Kinnisvara
maja
korter

Asukoht
suvila

maa

Turuväärtus (EUR)

mets

Auto

Mark, väljalaske aasta, reg.number

Deposiidid

Pank, deponeeritud summa

Väärtpaberid

Ettevôte

TAOTLETAV LAEN/PAKUTAV TAGATIS
Laenusumma (EUR)

Laenu kasutamise eesmärk

Omafinantseering (EUR)

Laenumaksete tasumise kuupäev

Tagatis (elamu, korter, suvila aadressil)

Objekti maksumus (EUR)

Tagastamise tähtaeg

Soovitav maksepuhkus (kuudes)

Üldpind

Hindaja

Turuväärtus (EUR)

Soovin kindlustuspakkumist
Auto/mark

Väljalaskeaasta

Turuväärtus (EUR)

Registreerimismärk

Eraisiku käendus/käendaja nimi ja isikukood
1.
2.
Tähtajaline hoius, summa, lõpptähtaeg

Muu

LISAKS TAOTLEN
Arvelduskrediit limiidiga

Krediitkaart limiidiga

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 __________________________________ Kaastaotleja allkiri _____________________________________ Kuupäev _________________________
Pangatöötaja nimi ja allkiri ________________________________________________________________________________ Kuupäev ________________________

