LEPINGU LÕPETAMISE TAOTLUS
Taotleja andmed
Liisinguvõtja nimi (ees- ja perekonnanimi / ärinimi)

Isikukood / registrikood

Lepingu number

Tehasetähis

Registreerimisnumber

Liisinguobjekti andmed
Vara nimetus

Taotluse sisu
Taotluse esitamise põhjus
Lepingu graafikujärgne lõppemine

Ennetähtaegne lõpetamine Liisinguvõtja algatusel

Muu (milline?)

Liisinguobjekti staatus pärast lepingu lõpetamist
Soovin vara välja osta seisuga
Vara väljaost kolmanda isiku poolt jääkväärtusega seisuga
Soovin vara Danske Bank A/S Eesti filiaalile tagastada (ainult kasutusrent)
Muu (milline?)
Liisinguobjekti ostja (ees- ja perekonnanimi / ärinimi)

Isikukood / registrikood

Ostja telefon

Aadress
VÄLJAOSTU ARVE SAATA:
Postiga

faksiga

e-mailiga

LEPINGU LÕPETAMISE DOKUMENTIDE SOOVITATAV KÄTTETOIMETAMISKOHT:
Postiga

erand (kuidas?)

Kindlustuslepingute lõpetamine (poliisid, mis sõlmitud Danske Bank A/S Eesti filiaali vahendusel)
Soovin lõpetada kindlustuslepingud:
Kaskokindlustus nr

alates

Kindlustuslepingute tagastatav summa palun kanda ARVELDUSKONTOLE nr
Liikluskindlustus – Liisinguvõtja lõpetab poliisi ISE enne omandi ümberregistreerimist Maanteeameti Liiklusregistri büroos

Teadmiseks
Taotlust allkirjastades kinnitab Liisinguvõtja, et on teadlik järgmistest asjaoludest:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Taotluse töösse võtmine ei vabasta Liisinguvõtjat maksete tasumise kohustusest.
Liisinguvõtja kohustub vajadusel vara pärast lepingu lõppemist seitsme päeva jooksul Maanteeameti Liiklusregistri büroos ümber registreerima.
Liisinguleping lõpeb alles pärast kõigi Liisinguvõtja poolsete kohustuste täitmist (sh viivistasude, parkimistrahvide jms tasumist).
Taotluse töösse võtmisel esitame vara väljaostjale arve ühe nädala jooksul. Pärast arve laekumist väljastame lõpetamise dokumendid Teie poolt näidatud viisil
kahe nädala jooksul.
Kindlustusmaksete graafiku olemasolu korral lisame lõpparvele ka järele jäänud kindlustusmaksed.
Kindlustuspoliiside lõpetamiseks tuleb täita käesoleva taotluse alapunkt „Kindlustuslepingute lõpetamine”, et saaksime edastada selle kindlustusseltsi esindajale,
kes lõpetab poliisid pärast liisingulepingu lõppemist. Kindlustusselts tagastab ette tasutud kindlustusmaksed vastavalt kindlustusseltsi tingimustele käesolevas
taotluses näidatud Liisinguvõtja arvelduskontole. Kui käesolevas taotluses ei ole täidetud alapunkt „Kindlustuslepingute lõpetamine”, tuleb Liisinguvõtjal 		
kindlustuspoliiside lõpetamise soovi korral ise pöörduda kindlustusseltsi esindaja poole.
Liikluskindlustus tuleb katkestada liisinguvõtjal, kes saab soovi korral kindlustusseltsilt raha tagasi. Liikluskindlustus tuleb muuta enne, kui sõiduki või kasutajate
andmed Maanteeameti Liiklusregistri büroos muutuvad. Vastasel korral läheb liikluskindlustus sõiduki uuele omanikule või kasutajale.
Liiklus- ja kaskokindlustused peavad kehtima kuni vara võõrandamise registreerimiseni Maanteeameti Liiklusregistri büroos.

Taotleja kinnitus
Liisinguvõtja volitatud esindaja ees- ja perekonnanimi

Liisinguvõtja esindaja telefon

Esindamise alus (juriidilise isiku korral)
Põhikiri

Volikiri (notariaalne)

Muu

„Käesoleva taotluse allkirjastamisega kinnitan, et selles esitatud andmed on õiged ning täielikud. Luban Danske Bank A/S kontserni kuuluvatel ettevõtetel ja teistel
taotletud teenus(t)e osutamisega seotud ettevõtetel töödelda esitatud andmeid taotletud teenus(t)e osutamise eesmärgil. Kohustun mitte tegema takistusi taotletud
teenus(t)e osutamiseks vajalike andmete kogumiseks kolmandatelt isikutelt.”
(nimi, allkiri, kuupäev)
Käesolevas taotluses ja/või muudes dokumentides valeandmete esitamisel võib Danske Bank A/S Eesti filiaal käesoleva taotluse tagasi lükata ning taotlejatega
sõlmitud lepingu(d) ühepoolselt lõpetada. Danske Bank A/S Eesti filiaal kasutab taotluses esitatud andmeid finantseerimisteenuse ning sellega seotud lisateenuste
osutamiseks ning vastava lepingu täitmiseks. Liisingutaotlust ei tagastata.
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Danske Bank A/S Eesti filiaal,
Narva mnt 11, 15015 Tallinn

