
LIISINGU TAOTLUS 
LIISINGUTAOTLEJA ANDMED 
Ees- ja perekonnanimi 
 

Isikukood 

Dokumendi nimetus ja number 
 

 

Elukoha aadress 
 

Kodakondsus 

Telefon 
 

E-post Residentsus 

Elukoha tüüp 
oma maja/korter ☐   üürikorter/maja ☐   muu ☐ 

Ülalpeetavate arv 

Algharidus ☐   põhiharidus ☐   keskharidus ☐   keskeriharidus ☐   kõrgharidus ☐    
TÖÖKOHA ANDMED 
Õpin ☐   Töötan ☐   Töötu ☐   Pensionär ☐   Muu ☐ ____________   
Töökoht Töösuhe algas 

 
Täistööaeg ☐   osaline tööaeg ☐ Tähtajatu ☐   tähtajaline ☐ lõpptähtajaga _____ 
Ametinimetus 
 

Otsene ülemus 

Eelnevad töökohad 
1. 
2. 

Ametinimetus ja töösuhte pikkus 
1. 
2. 

    

TAOTLETAV LIISING 
Liisingu summa (500 kuni 36 000 eurot) 
 

Igakuine tagasimakse kuupäev 

Liisingu periood (6 kuni 36 kuud) või soovitav igakuine tagasimakse suuruse vahemik 
 
Sissemakse tegemise viis 
Vana sõiduk ☐   pangaülekanne ☐   vana sõiduk ja pangaülekanne/sularaha ☐   sularaha ☐ 
Sissemakse suurus (vähemalt 10% sõiduki netohinnast) 
 
 

TAOTLEJA TULUD 
Tasu liik Neto summa 
Taotleja töötasu   
Muud regulaarsed igakuised sissetulekud (üüritulu, elatis, pension jne): 
1. 
2. 

 
1.  
2. 

Muud regulaarsed muu perioodiga sissetulekud: 
1.  
2.  

 
1. 
2.  

Kokku:  
 

TAOTLEJA KULUD 
Kulu liik Summa 
Igakuised laenumaksed  
Igakuised liisingu jms krediidimaksed  
Igakuised kommunaalmaksed  
Toit  
Transport (kütus, jms)  
Kulud lastele (lasteaiamaks, taskuraha, jms)  
Elatis  



Tervishoid, hobid, harrastused, vaba aeg, meelelahutus  
Haridus  
Muud kulud  
Kokku  
 

INFORMATSIOON TAOTLEJA MAKSEHÄIRETE KOHTA 
Maksehäire 
Puuduvad ☐   Lõpetatud ☐   Kehtiv ☐    

Maksehäirete arv 
 

Maksehäirete suuruse vahemik 
30 – 64,99 eurot ☐    65 – 319,99 eurot ☐    320 – 639,99 eurot ☐    640 – 3199,99 eurot ☐    
 3200 – 12 799,99 eurot ☐    12 800 – 63 999,99 eurot ☐    64 000 eurot ja rohkem ☐    
Selgitus maksehäire olemuse kohta (sealhulgas, kuid mitte ainult, maksehäire põhjus ja pikkus), kui 
maksehäire on 640 eurot või enam 
 
 
 
 

SÕIDUKI REGISTRITUNNISTUSELE LISATAVAD KASUTAJAD 
Nimi Isikukood Telefon 
   
   
   
   
 

KINNITUSED 
Kinnitan: 
i) taotluses esitatud andmete õigsust; ja 
ii) et olen tutvunud Nemm Auto privaatsusteatega ning tean kuidas Nemm Auto minu isikuandmeid 

töötleb ning mis on minu õigused seoses minu isikuandmetega; ja 
iii) ma ei ole riikliku taustaga isik (ehk füüsiline isik, kes täidab või on täitnud avaliku võimu olulisi 

ülesandeid viimase aasta jooksul, samuti sellise isiku perekonnaliikmed ja lähedased 
kaastöötajad); 

iv) ma olen liisingu osas tegelikuks kasusaajaks; ja 
v) minu suhtes ei rakendata rahvusvahelisi sanktsioone; ja 
vi) hasartmängudega seonduvate probleemide puudumist. 

Kuupäev 
 
 

Taotleja nimi ja allkiri 

 

 

 

Otsus liisingu väljastamiseks: 

 

 

 

   
Menetleja  
(nimi, kuupäev ja allkiri) 

Juhatuse liige  
(nimi, kuupäev ja allkiri) 

Juhatuse liige  
(nimi, kuupäev ja allkiri) 

 


