VOLIKIRJATAOTLUS
Taotleja andmed
Liisinguvõtja

Registrikood / Isikukood

Aadress, kuhu postitatakse dokumendid

Telefonid, faks

Liisingulepingu number

Vara
Sõiduki mark, mudel

Sõiduki registreerimisnumber

Tehasetähis

Sõiduki registreerimistunnistuse number

Taotletav volikiri
Lihtvolikiri*

Notariaalne volikiri**

Sõiduki kasutamiseks
Maanteeameti Liiklusregistri büroole

Sõiduki kasutajate volikiri***

* Lihtvolikirja läheb Teil vaja eelkõige Danske Bank A/S Eesti filiaali esindamiseks Maanteeameti Liiklusregistri büroos registritoimingute sooritamisel. Lihtvolikirja
maksumus on fikseeritud Danske Banki hinnakirjas, maksimaalne kehtivusaeg on kaks nädalat.
** Notariaalselt tõestatud volikirja läheb Teil vaja, kui soovite sõita välismaale autoga, mille registreerimistunnistuse kasutajate lahtrisse Teie nime märgitud ei ole
ja mille omanikuks on registreerimistunnistusel märgitud Liisinguandja. Ühe volikirja ja kiirvolikirja (24h) maksumus on notaritasu, millele lisandub teenustasu mis on
fikseeritud Danske Banki hinnakirjas. Tasumine toimub Liisinguandja esitatud arve alusel. Notariaalse volikirja maksimaalne kehtivusaeg on kaskokindlustuse lepingu
lõppemiseni.
*** Sõiduki kasutajate volikirja vajate juhul, kui Te soovite anda auto kasutusõiguse Eesti Vabariigi piires isiku(te)le, kes pole märgitud registreerimistunnistuse kasutajate
lahtrisse. Ühe volikirja maksumus on fikseeritud Danske Banki hinnakirjas, esimene volikiri on tasuta. Tasumine toimub Liisinguandja esitatud arve alusel. Maksimaalne
kehtivusaeg on üks aasta.

Täita ainult lihtvolikirja taotlemisel
Volikirja sisu täpne kirjeldus: kellele esitamiseks ja milliseid toiminguid soovitakse teostada. Registreerimistunnistusel kasutajate muutmisel märkida ära ettevõtte või
isiku(te) nimi, registri- või isikukood ja aadress. Registritoiminguteks volitatav isik (1) märkida lahtrisse “Volitatav isik”.

Täita ainult notariaalse volikirja taotlemisel
Välisriigid, kuhu soovitakse sõita (kaskokindlustuse kehtivuse piirkond)

eestikeelne

venekeelne

Volitatav(ad) isik(ud)
Volitatavate isikute ees- ja perekonnanimi

Elukoht (linn või maakond)

Isikukood

Juhiloa number*

* Pole vajalik lihtvolikirja taotlemisel. Juhul, kui volitataval isikul ei ole EV juhiluba, siis tuleb kirjutada isikut tõendava dokumendi nimetus ja number.

Taotleja kinnitus
Kontaktisik

Telefon

Allkirjaõiguslik isik ettevõttes

Telefon

Kuupäev ja allkiri

Volikiri väljastatakse eeldusel, et volikirjataotluse on kinnitanud Liisinguvõtja volitatud esindaja, Liisinguvõtja poolt on täidetud kõik lepingust tulenevad kohustused,
Liisinguvõtjal ei ole Liisinguandja ees rahalisi võlgnevusi ning Liisinguandjale on esitatud sõiduki kehtivad kasko- ja liikluskindlustuspoliisid.
Volikiri vormistatakse 1-3 tööpäeva jooksul pärast korrektselt täidetud volikirjataotluse esitamist.
Dokumente väljastatakse Danske Bank A/S Eesti filiaali esindustes. Soovi korral postitatakse dokumendid tähitud kirjaga Taotleja andmetes näidatud aadressile.
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Danske Bank A/S Eesti filiaal,
Narva mnt 11, 15015 Tallinn

