Juriidilise isiku liisingutaotlus

Kehtib alates 12.02.2021

Taotleja andmed
Ärinimi
Registrikood
Tegevuskoha
aadress
Postiaadress
Telef on

E-posti aadress

Esindaja andmed
Eesnimi

Perekonnanimi

Isikukood

Amet

Telef on

E-posti aadress

Aadress

Omanikud

Ees- ja perekonnanimi /
Ärinimi

Isikukood / Registrikood

Osaluse % / summa

Elukoha / Tegevuskoha riik

Kehtivad kohustused (laen, liising, faktooring, garantii, käendus)
Kohustuse liik

Kuumakse

Jääk

Tähtaeg

Finantseeritav vara
Mark
Tehasetähis /
Seerianumber
/ Registrimärk
Esmane
registreerimine

Mudel

Hind
(EUR, koos kmga)
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Finantseerija

Müüja

Eesnimi,
perekonnanimi
/ Ärinimi

Isikukood /
Registrikood

Aadress
Telef on

E-posti aadress

Kontaktisik

Soovitavad finantseerimistingimused
Liisingu tüüp

Kapitalirent

Kasutusrent

Esimene
osamakse
(% või EUR)
Muud
soovitavad
tingimused

Liisinguperiood
Jääkväärtus
(% või EUR)

Annan nõusoleku SIA-lt “Citadele Leasing” ja teistelt Citadele banka grupi ettevõtetelt pakkumiste ja
inf ormatsiooni saamiseks.
Soovin kindlustuspakkumist. Annan nõusoleku liisinguandjale edastada taotluses esitatud andmed
(sh isikuandmed) töötlemiseks ja edastamiseks kindlustusandjatele või kindlustusvahendajatele
(liisingueseme või f inantseerimislepingu täitmist tagava vara kohta kindlustuspakkumise tegemiseks.

Käesoleva liisingutaotlusega koos on esitatud järgmised dokumendid:
Esindaja isikut tõendava dokumendi koopia
Volikiri (kui esindamine on volituse alusel)
Taotleja eelmise aasa majandusaasta aastaaruanne
Taotleja jooksva majandusaasta bilanss ja kasumiaruanne
Müügipakkumine / arve / ja/või müügileping

Taotlust esitades annan nõusoleku SIA-le “Citadele Leasing” (edaspidi Citadele Leasing) taotluses esitatud
isikuandmete töötlemiseks Citadele Leasingu selleks volitatud töötajate poolt (sealhulgas edastamiseks)
alltoodud ulatuses, viisil ja eesmärgil:
1.
2.
3.

nõustun, et Citadele Leasing töötleb minu andmeid selleks, et pakkuda minule minu poolt soovitud
f inantsteenuseid ja teha tulevikus pakkumisi f inantsteenuste osutamiseks, samuti selleks, et valmistada
ette minule f inantsteenuste osutamist, hinnata minu krediidivõimet ja tulevast maksekäitumist.
nõustun, et Citadele Leasing töötleb isikuandmeid, mis on esitatud käesoleva taotlusega, varasemalt või
esitatakse tulevikus ning minu isikuandmeid, mida Citadele Leasing on kogunud f inantsteenuse
osutamise käigus ise või f inantsteenuse osutamise ettevalmistamiseks muudest allikatest.
nõustun, et Citadele Leasing edastab minu isikuandmeid f inantsteenuse osutamise ja f inantsteenuse
osutamise ettevalmistamise eesmärgil kolmandatele isikutele, seal hulgas Citadele banka grupi
ettevõtetele, Creditinf o Eesti AS poolt peetavale maksehäireregistrile ning kindlustusmaaklerile
f inantseeritava vara kindlustuskohustuse täitmise eesmärgil (kui sellekohane nõusolek on taotluses
märgitud).

Taotlust esitades kinnitan, et olen teadlik, et:
1.
2.

Citadele Leasing pakub minu soovitavat f inantsteenust ning oman õigust tutvuda f inantsteenuse
tingimustega ja konsulteerida asjatundjaga.
Citadele Leasing võib omada minu kohta varasemaid isikuandmeid ning käesoleva taotlusega antav
isikuandmete töötlemise nõusolek hõlmab ka neid isikuandmeid ning et Citadele Leasing säilitab
nimetatud isikuandmeid vähemalt kuni lepinguliste suhete lõpptähtajani.
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3.

4.

5.

oman isikuandmete töötlemisel kõiki seadusest tulenevaid õigusi, sh õigust saada isikuandmete töötlejalt
igal ajal inf ot minu isikuandmete ja nende kasutamise eesmärgi kohta ning oman õigust nõuda ebaõigete
andmete parandamist, samuti õigust nõuda isikuandmete töötlejalt igal ajal isikuandmete töötlemise
lõpetamist, kui seadus ei sätesta teisiti.
oman taotluses esitatud kolmandate isikute (käendaja, müüja jne) isikuandmete töötlemiseks nõusolekut
nendelt isikutelt ning olen õigustatud ja volitatud taotluses kirjeldatud isikute isikuandmeid edastama
Citadele Leasingule koos õigusega nimetatud kolmandate isikute isikuandmeid töödelda Citadele
Leasingu poolt ülaltoodud ulatuses, viisil ja eesmärgil.
oman õigust pöörduda isikuandmete töötlemise õigsuse osas kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni.

Käesolevaga kinnitan, et minu esitatud andmed on õiged, täielikud ja sellekohase nõude korral
dokumentaalselt tõestatavad.

_____________________________
/Allkiri/

_______
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/ /
________
/Kuupäev/

