
AS TBB liising
JURIIDILISE ISIKU LIISINGUTAOTLUS

Ettevõtte nimi Registrikood Põhitegevusala E-post

Juriidiline aadress Postiaadress Töötajate arv

Ettevõtte juht Telefon Faks

Konto nr. TBB Pangas Keskmine kuukäive

Kontod teistes pankades Keskmine kuukäive

jah ___

ei ___

Esimene sissemakse, (% või summa) Period (kuud) Intressimäär

fikseeritud _____ ujuv _____

Maksepuhkus Valuuta Soovitav tagasimakse graafik

Annuiteed ____ Lineaarne ___

Objekti kirjeldus Maksumus käibemaksuga Valmistamise aasta

Nimi / Ärinimi Registrikood / Isikukood Aadress

Telefon E-post Kontaktisik

Käesolevale taotlusele alla kirjutamisega tõendan, et kõik selles taotluses esitatud andmed on õiged ja AS TBB liising nõudel dokumentaalselt tõestatavad. 

Kuupäev "_____"_____________________ _________a. Ettevõtte esindaja allkiri ____________________________
Käesolevas taotluses valeandmete esitamisel on AS TBB liising õigus lükata laenu/garantiitaotlus tagasi põhjendusi esitamata või lõpetada juba sõlmitud 
liisingleping rikkumise tõttu.

Taotluse vastu võtnud: AS TBB liising esindaja nimi
__________________________

Kuupäev  "_______"____________________________ _________a. AS TBB liising esindaja allkiri ___________________________

Vana-Viru kontor Vana-Viru 7 15097 Tallinn tel. (372) 6688 000 tel. (372) 6688 001

Estonia pst. peakontor Estonia pst. 3/5 10043 Tallinn tel. (372) 6688 060 tel. (372) 6688 065

Narva kontor Kerese 4 20304 Narva tel. (372) 3324 146 tel. (372) 6688 056

TAOTLEJA ÜLDANDMED

ETTEVÕTTE OMANIKUD (üle 10%)

%Tähtaeg Tagatis

Nimi Nimi

TÜTAR- SIDUSETTEVÕTTED

Nimetage need ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AS TBB Pank kontorid

Osalus, % Osalus, %

ETTEVÕTTE FINANTSKOHUSTUSED

TÄIDAB AS TBB liising

MÜÜJA ANDMED

SummaFinantseerija

TAOTLETAV LIISING

Annan nõusoleku andmete töötlemiseks ning olen teadlik oma nõusoleku tagasivõtmise võimalusest

Soovin saada lisateavet AS-i TBB pank ja tema koostööpartnerite toodete ja teenuste kohta elektrooniliselt ning annan nõusoleku pakkumiste edastamiseks

Kapitalirent ______ Kasutusrent ______

JääkKohustuse liik

Kinnitan, et olen tutvunud Panga Üldtingimustega ja Kliendiandmete töötlemise põhimõtetega, millised on kättesaadavad Panga kodulehel www.tbb.ee

Annan nõusoleku oma andmete edastamiseks Kliendiandmete töötlemise põhimõtetes loetletud kolmandatele isikutele

LIISINGU OBJEKT
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