LIISINGUTAOTLUS (JURIIDILINE ISIK)
Taotleja andmed
Ärinimi

Registrikood

Juriidiline aadress, sihtnumber

Põhitegevusala, ettevõtte asutamise aeg

Postiaadress, sihtnumber

Pangarekvisiidid (pank, arvelduskonto(d))

Telefon

Faks

E-posti aadress

Raamatupidaja

Raamatupidaja telefon

Põhikapital

Töötajate arv

Taotleja allkirjaõiguslik esindaja (põhikirja või volikirja alusel)
Ees- ja perekonnanimi

Isikukood

Kontaktandmed (aadress, sihtnumber)

Taotleja esindaja amet

Telefon

Mobiiltelefon

E-posti aadress

Kliendiga seotud osapooled [põhiomanikud (nimi/ärinimi, osaluse protsent), sidusettevõtted]

Kohustused (kehtivad laenud, liisingud, faktooringud, garantiid ja käendused)
Kohustuse liik, kellelt saadud

Tähtaeg

Kuumakse

Kohustuse jääk

Taotletav vara
Vara nimetus (mark, mudel, tehasetähis)

Vara maksumus käibemaksuga

Müüja ärinimi

Müüja registrikood

Müüja aadress, sihtnumber

Telefon / faks

Kontaktisik, telefon

Müüja pangarekvisiidid

Taotletavad tingimused
Kapitalirent
Kasutusrent

Esimene sissemakse

Jääkmaksumus

Periood kuudes

Liisingumaksete tasumise kuupäev
15. kuupäev
25. kuupäev

Eritingimused

Tagatised (sh tagatise aadress)

Kinnisasi

Tagatise väärtus

Käendus
Tagatised (sh tagatise aadress)

Kinnisasi

Tagatise väärtus

Käendus

Arvete edastamine
soovin arvet e-posti aadressile

Arvete edastamiseks kasutatav e-posti aadress

Isikuandmete töötlemine Pangas:
Pank kogub ja kasutab füüsiliste isikute isikuandmeid lepingute täitmiseks ja Kliendile seotud teenuste ja lahenduste pakkumiseks ning selleks, et järgida Panga kui finantsasutuse
suhtes kehtivaid õiguslikke nõudeid. Rohkem teavet, milliseid andmeid Pank kogub ja kuidas ta neid kasutab ning isiku õiguste ja isikuandmete töötlemisega seotud Panga
kontaktandmete kohta, saab Üldtingimuste lisaks olevast Isikuandmete töötlemise teabest. Isikuandmete töötlemise teave on kättesaadav Panga kodulehel ja ärikeskustes ning soovi
korral esitatakse need paberkandjal.

Taotleja kinnitus:
Käesoleva taotluse esitamise ja/või allkirjastamisega taotleja:
1. kinnitab, et taotluses esitatud andmed on õiged ja tõesed, kajastavad taotleja finantsolukorda taotluse esitamise hetkel ning on Danske Bank A/S Eesti filiaali nõudel dokumentaalselt tõestatavad;
2. kinnitab, et talle ei ole teada asjaolusid, mis võivad mõjutada tema võimet täita taotletavat lepingut nõuetekohaselt;
3. kinnitab, et ta on teadlik, et Danske Bank A/S Eesti filiaal võib kontrollida vastavalt vajadusele taotluses esitatud andmeid asjakohastest registritest (sh maksehäireregistritest) ja
kolmandatelt isikutelt (sh krediidiasutustest, ametitelt jms);
4. kinnitab, et ta on teadlik, et lepingu sõlmimiseks (sh selle ettevalmistamiseks) ja täitmiseks Danske Bank A/S Eesti filiaal töötleb tema andmeid (sh isikuandmeid) ning sõlmitava
lepingu ja sellega seotud vara andmeid Panga üldtingimustes sätestatud põhimõtete kohaselt ning, et sõlmitava lepinguga seotud kohustuste (nt vara omandamine, vara kindlustamise
kohustus, vara registreerimise kohustus) täitmiseks edastab Pank andmeid vastavate kohustustega seotud isikutele või teenuseid osutatavatele isikutele (sh kindlustusandjad,
kindlustusmaaklerid, kindlustusagendid jms) lepingu täitmise või teenuste osutamise eesmärgil selleks vajalikus mahus teenuste osutamise eesmärgil selleks vajalikus mahus.

(nimi, allkiri, kuupäev)
Taotleja poolt käesolevas taotluses valeandmete esitamisel on Danske Bank A/S Eesti filiaalil õigus taotlus tagasi lükata või lõpetada juba sõlmitud leping. Käesolevat taotlust ei tagastata.
Danske Bank A/S Eesti filiaal,
Narva mnt 11, 15015 Tallinn

