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ERAISIKU LIISINGUTAOTLUS 
Täidetud taotlus edastada e-postile liising@luminor.ee või postitada aadressil Liivalaia 45, Tallinn 10145 
 
 
TAOTLEJA PÕHIANDMED 
Perekonna- ja eesnimi Isikukood või sünniaeg  

 
Kodakondsus Maksuresidentsuse riik 

Püsiva elukoha aadress: riik/maakond/linn/küla 
 
 

Indeks Tänav/maja/korter 

E-post 
 
 

Kontakttelefon 

 
TAOTLEJA TEGEVUS/TÖÖKOHT 

 Töövõtja 
 Äriühingu omanik 
 FIE 
 Kodune 
 Üliõpilane/õpilane 
 Pensionär 
 Muu (nimeta)___________________ 

 

Ettevõtte nimetus 
 
 

Staaž ettevõttes 

Amet, töölepingu tüüp (nt tähtajatu, tähtajaline) Kuu sissetulek (neto) 

Muud sissetulekud (kellelt) 
 
 

Summa (neto) Laekumiste sagedus: 

Liisingutaotleja ülalpeetavate arv (juhul, kui on): 

 
TAOTLEJA KEHTIVAD KOHUSTUSED (liising, laen, garantii, käendus) 
Kellelt Summa (jääk) Kuumakse Tähtaeg 
 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
LIISITAV VARA 
Vara (mark ja mudel) Esmane registreerimine 

 
Ostuhind  km-ga 

 
MÜÜJA 

Nimetus Kontaktisik Telefon 

 
KÄENDAJA 
Perekonna- ja eesnimi 
 

Isikukood või sünniaeg 
 
 

Kodakondsus 
 

Maksuresidentsuse riik 

Püsiva elukoha aadress: riik/maakond/linn/küla 
 
 

Indeks Tänav/maja/korter 

Amet Ettevõtte nimetus 
 

E-post Kontakttelefon 
 

Staaž ettevõttes Kuu sissetulek (neto) 

Seotus liisingutaotlejaga (kas pereliige, isa, ema või laps) 
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KÄENDAJA KEHTIVAD KOHUSTUSED (liising, laen, garantii, käendus) 
Kellelt Summa (jääk) Kuumakse Tähtaeg 
 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
SOOVITAVAD TINGIMUSED  
 

 Kasutusrent         
 Kapitalirent          
 Järelmaks    

Liisingu tähtaeg (kuudes) 
 

Avanss (%) 
 
 

Jääkväärtus (%) 
 
 

Läbisõit/töötunnid 
aastas  

 Kaskokindlustus:  
Põhiomavastutusega (EUR):   128   192   320                      
Tasumine:    igakuiselt          aastane makse 

 Liikluskindlustus:     
 
Tasumine:     igakuiselt     aastane makse  

 
Vara kasutuspiirkond:   EU piirkond             muu piirkond (palun nimeta)  
 
TEHINGUS KASUTATAVA VARA PÄRITOLU SELGITUS 

 Töötasu       Pärandus     Laen           Säästud              
  Vara müük  Dividendid    Kinge                 Muu (palun selgita)________________________________________ 

 
ARVELDUS 
Tellin arve keskkonnas: 
 

 Luminor/Nordea internetipank   
 Luminor/DnB internetipank   
 Swedbank internetipank           
 SEB internetipank 

 

 
 

 Coop internetipank 
 Danske internetipank     
 LHV internetipank 
 Arved.ee keskkond  

 

 
 Soovin arvet e-maili aadressile:  

 
_________________________________________________ 
NB! e-arve tellimisel esimene lepingumakse arve             
saadetakse tavaposti teel! 

 Soovin arvet paberkandjal (tasuline teenus) 
Kas olete või teiega seotud isik on riikliku taustaga isik?  
 

 JAH (palun märkige riikliku taustaga isiku nimi ja seos riikliku taustaga isikuga) 
Nimi 
 
 

Isikukood/sünniaeg Positsioon 
 

Seos  

 
SELGITUS:      Riikliku taustaga isiku peab liisinguandja kindlaks tegema rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse       
RahaPTS) tulenevate nõuete täimiseks. Nimetatud seaduse kohaselt on riikliku taustaga isik füüsiline isik, kes täidab või on täitnud 
avaliku võimu olulisi ülesandeid, samuti sellise isiku perekonnaliikmed ja lähedased kaastöötajad.  
 
•  Avaliku võimu oluliste ülesannete täitja on: 

 1) riigipea, valitsusjuht, minister, aseminister ja abiminister; 
 2) parlamendiliige või parlamendiga sarnase seadusandliku organi liige; 
 3) erakonna juhtorgani liige; 
 4) ülemkohtu ja riigikohtu liige; 
 5) riigikontrolli ja keskpanga nõukogu liige; 
 6) suursaadik, asjur ja kaitsejõudude kõrgem ohvitser; 
 7) riigi äriühingu juhatuse ja haldus- või järelvalveorgani liige; 

    8) rahvusvahelise organisatsiooni juht, juhi asetäitja ja juhtorgani liige või samaväärseid ülesandeid täitev isik, kes ei ole kesk- või         
alamastme ametniku staatuses. 
 
Punktides 1–8 sätestatu hõlmab ka kohaliku riikliku taustaga isikuid, kes täidab või on täitnud Eesti, teise Euroopa Majanduspiirkonna 
lepinguriigi või  Euroopa Liidu institutsiooni ametikohti. 
 
•   Avaliku võimu oluliste ülesannete täitja perekonnaliige on: 

 1) tema abikaasa; 
 2) abikaasaga samaväärseks peetav isik; 
 3) tema lapsed ja nende abikaasad või abikaasaga samaväärseks peetav isik; 
 4) tema vanem. 
 

• Avaliku võimu oluliste ülesannete täitja lähedane kaastöötaja on: 
 1) füüsiline isik, kes on juriidilise isiku või õigusliku üksuse tegelik kasusaaja või ühine omanik koos riikliku taustaga isiku või kohaliku 
riikliku taustaga isikuga või tal on lähedased ärisuhted riikliku taustaga isiku või kohaliku riikliku taustaga isikuga; 
 2) füüsiline isik, kes on sellise juriidilise isiku või õigusliku üksuse ainus kasusaav omanik, mis on teadaolevalt tegelikult asutatud riikliku 
taustaga isiku või kohaliku riikliku taustaga isiku kasuks. 

 
 

http://www.luminor.ee/


 

Luminor Liising AS           Liivalaia 45 
                                         
liising@luminor.ee 

Registrikood 10237140           10145 TALLINN        www.luminor.ee 
 

 
 
TAOTLUSELE LISATUD DOKUMENDID JA  KINNITUSED 

  Müügipakkumine   
  Juhul, kui ei ole Luminor Bank AS-i klient, 

siis taotleja konto väljavõte viimase 6 kuu kohta  

  Käendaja konto väljavõte viimase 6 kuu kohta  
 

Taotleja ja käendaja (kui taotlusele on märgitud käendaja) on teadlik, et käesoleva teenuse osutamine hõlmab isikuandmete töötlemist 
Luminori ja käesoleva(te) teenus(t)e osutamiseks kaasatavate volitatud isikuandmete töötlejate poolt. 
Liisingutaotluse allkirjastamisega kinnitab Taotleja, et on teadlik Luminori isikuandmete töötlemise ja Luminori isikuandmete säilitamise 
korras väljatoodud isikuandmete töötlemise põhimõtetest, mis on leitavad aadressil: https://www.luminor.ee/ee/isikuandmete-tootlemise-
pohimotted ja https://www.luminor.ee/ee/isikuandmete-sailitamise-kord. Muuhulgas kinnitab Taotleja, et on teadlik Luminori isikuandmete 
töötlemise korras väljatoodud isikuandmete töötlemise eesmärkidest ja seaduslikest alustest, isikuandmete volitatud töötlejatest ja 
adressaatidest, andmesubjekti õiguste teostamise alustest ning samuti asjakohastest mõistetest ja definitsioonidest. Luminori isikuandmete 
säilitamise kord täpsustab Taotleja isikuandmete töötlemise säilitamise korra ja tähtajad.  
Käesoleva liisingutaotluse alusel töödeldavate isikuandmete vastutav töötleja on Luminor Liising AS, registrikood 10237140, aadress 
Liivalaia 45, 10145 Tallinn, Eesti Vabariik. 
Täiendavat informatsiooni käesoleva liisingutaotluse alusel isikuandmete töötlemise kohta ning abi oma õiguste teostamisel on võimalik 
küsida Luminori Andmekaitseametnikult (e-post dataprotectionEE@luminorgroup.com). 
Liisinguandja juhib Teie tähelepanu järgnevale: 
1) liisingleping jõustub selle allkirjastamisel Liisinguandja ja Liisinguvõtja poolt ning peale rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise 
seaduses ettenähtud kohustuslikke hoolsusmeetmete rakendamist;    
2) Käesolevas taotluses valeandmete esitamisel on liisinguandjal õigus liisingutaotlus tagasi lükata või sõlmitud liisingleping erakorraliselt 
üles öelda; 
3) Liisingu võtmisega kaasnevad kohustused, millega seoses on oht võlgade tekkimiseks. Palume tutvuda liisinglepingu tingimustega ning 
vajadusel konsulteerida asjatundjaga. 
 
 
 
 
Kuupäev:                                                              Taotleja allkiri                                                 Käendaja allkiri 
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