
AS TBB pank

ERAISIKU KÄENDUSTAOTLUS

Ees- ja perekonnanimi Isikukood või Sünniaasta Telefon Mobiiltelefon Ülalpeetavate arv

Elukoha aadress (maakond, linn/vald, alevik/küla, tänav/talu, maja, korter) Postiaadress (maakond, linn/vald, alevik/küla, tänav/talu, maja, korter) E-post

Haridus (märkige ristiga) Perekonnaseis (märkige ristiga)

kõrgem __ keskeri __ kesk __ põhi __ muu __ abielus ____ vabaabielus ____ vallaline ____ lahutatud ____ lesk ____

Ettevõtte nimi Telefon Amet Staaž Kuu töötasu (netos)

€

Eelmised töökohad

Käendaja muud sissetulekud kuus Summa (netos)

Abikaasa nimi Aadress (kui erineb Käendaja aadressist) Isikukood või Sünniaasta E-post

Mobiiltelefon Haridus (märkige ristiga) Keskmine laekumine kontole kuus

kõrgem __ keskeri __ kesk __ põhi __ muu __ Teised pangad ____________________________EUR

Ettevõtte nimi Telefon Amet Staaž Kuu sissetulek (netos)

€

Kas omandis oleva vara on panditud jah ei

Käimasolevate tsiviilkohtuvaidluste olemasolu jah ei

Kehtivad kriminaalkaristused või käimasolevad kriminaalmenetlused jah ei

Käendaja kuu netosissetulek (A) Käendaja abikaasa kuu netosissetulek (B) Kokku ( A + B )

€ € €
Perekonna väljaminekud kuus (C)

Eluasemekulud Laenude tagasimaksed + kindlustuskulud (kuus) Auto Kokku väljaminekud (C)

€ € € €
Toit Kulud ülalpeetavale Muu

€ € € Sissetulekud (A+B) - Väljaminekud (C)  =

Telefon Riietus Meelelahutuskulud

€ € € €

Kuupäev "_____"__________________________ _________a. Allkiri ____________________________
Käesolevas taotluses valeandmete esitamisel on AS TBB pangal õigus lükata finantseerimistaotlus tagasi põhjendusi esitamata või lõpetada juba sõlmitud leping rikkumise tõttu.

Taotluse vastu võtnud:

AS TBB pank esindaja nimi __________________________ AS TBB pank esindaja allkiri __________________

Kuupäev  "_______"__________________ _________a. 

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

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

AS TBB pank kontorid

Tagasimakse kuus Tagatis

TÄIDAB AS TBB pank

Kohustuse liik Finantseerija Summa

KÄENDAJA PEREKONNA SISSETULEKUD JA VÄLJAMINEKUD

Lõpptähtaeg %Jääk

KÄENDAJA ÜLDANDMED

KÄENDAJA TÖÖKOHT JA TÖÖANDJA

Amet Töötamise aegEttevõte

KÄENDAJA ABIKAASA ANDMED

Annan nõusoleku oma andmete edastamiseks Kliendiandmete töötlemise põhimõtetes loetletud kolmandatele isikutele

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

KÄENDAJA JA TEMA ABIKAASA OMANDIS OLEV VARA
Liik Kirjeldus Turuväärtus

KEHTIVAD VÕLAKOHUSTUSED

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

MUUD KEHTIVAD KOHUSTUSED
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