KÄENDAJA TAOTLUS
Taotleja andmed
Eesnimi / Ärinimi*

Perekonnanimi*

Isikukood
/registrikood*

Käendaja andmed
Eesnimi*

Perekonnanimi*

Isikukood*

Isikut tõendava
dokumendi number

Telefon*

E-posti aadress*

Postiaadress*
Maakond

Linn/vald

Tänav, maja/korter või
Küla/Talu

Postiindeks

Käendaja sissetulekud
Tööandja ärinimi

Igakuine netosissetulek

Muud sissetulekud

Muude sissetulekute liik

Käendaja kohustused (laen, liising, järelmaks, krediitkaart, käendus, elatis jne)*
Kohustuse liik

Kuumakse

Kohustuse suurus

Võlausaldaja/Õigustatud isik

* kohustuslikud väljad

Annan nõusoleku oma kontaktandmete (e-post, telefoninumber) kasutamiseks SIA UniCredit Leasingult
(edaspidi UCL) ja tema koostööpartneritelt personaalsete pakkumiste saamiseks.
Olen ise või minuga seotud isik on riikliku taustaga isik rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise
seaduse mõistes.
Riikliku taustaga
isiku nimi

Seos

Käendaja ____________________________
/Allkiri/
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Miks me teie kohta andmeid kogume?
Kas saate
meilt liisingut,
kui seda infot
meile ei anna?

Kui kaua me
seda infot
säilitame?

Kas saate
nõuda meilt
igal ajal, et me
selle info ära
kustutaksime
või seda enam
ei kasutaks?
Ei

Kas saate
paluda meilt
selle info
parandamist?

Andmeliik

Töötlemise
eesmärk

Ees- ja perekonnanimi,
isikukood, pangakonto
number, isikutunnistus
või passi koopia
Kontaktandmed

Liisingu andmine
ja vormistamine

Lepingu sõlmimine,
rahapesuvastased
õigusaktid

Ei

Kuni kohustus on
täielikult tagasi
makstud*

Liisingu andmine
ja vormistamine

Lepingu sõlmimine

Ei

Ei

Jah

Teie sissetulekud ja
väljaminekud, tööandja,
ülalpeetavate arv

Krediidivõimelisuse
hindamine

Ei

Ei

Jah

Pangakonto väljavõte

Krediidivõimelisuse
hindamine

Jah (kui vajalik
info saadakse
muul moel)

Kuni kohustus on
täielikult tagasi
makstud*

Ei

Jah

Pensionikindlustusmaksed

Krediidivõimelisuse
hindamine
Krediidivõimelisuse
hindamine

Krediidiandjate ja vahendajate seadus
ning
võlaõigusseadus
Krediidiandjate ja vahendajate seadus
ning
võlaõigusseadus
Lepingu sõlmimine

Kuni kohustus on
täielikult tagasi
makstud*
Kuni kohustus on
täielikult tagasi
makstud*

Jah (kui vajalik
info saadakse
muul moel)
Ei

Kuni kohustus on
täielikult tagasi
makstud*
Kuni kohustus on
täielikult tagasi
makstud*

Ei

Jah

Ei

Ei

–

Kuni võlgnevus
on täielikult
tasutud või nõue
loovutatud*

Ei

Jah

Krediidiinfo ja võlgnike
andmebaasides olevad
andmed
Ees- ja perekonnanimi,
kontaktandmed,
liisinguleping, tehtud
liisingumaksed,
ülalpeetavate arv
Ees- ja perekonnanimi,
isikukood,
kontaktandmed
Krediiditoimik (eri
andmeallikates olev info),
mis sisaldab kõiki
isikuandmeid, mida
töödeldakse
liisingulepingu
allkirjastamise jaoks ja
selle kehtivusajal

Võlgade
sissenõudmine

Õiguslik alus

Krediidiandjate ja vahendajate seadus,
võlaõigusseadus
ning lepingu
sõlmimine
Õigustatud huvi

Jah

Liisitava auto
kindlustamine

Nõusolek

Jah

Kuni
kindlustusleping
u sõlmimiseni

Jah

Jah

Nõuded

Õigustatud huvi

–

Kuni 10 aastat
pärast kohustuse
täielikku
tasumist*

Ei

Jah

* kuid vähemalt nõuete aegumistähtaja (+1 aasta) ja seadustest, sh raamatupidamisseadustest, tulenevate tähtaegade möödumiseni - olenevalt
milline antud tähtaegadest on pikem.

Kellele me teie andmeid avaldame?
Oleme võtnud kasutusele erinevaid abivahendeid ja teenuseid, mis lihtsustavad meie koostööd ning kiirendavad
suhtlust. Seetõttu edastame:
• Teie lepinguga seotud isikuandmed sh kontaktandmed müüjale sellises mahus ja ulatuses, mis on vajalikud
lepingu ja sellega seonduvate lisade tingimuste täitmiseks;
• Teie lepingu ja kontaktandmed automüüjale, kes taotleja liisingutaotluse meile esitas;
• liisingutoimikus teie kohta oleva info arhiveerimise ja võlgade sissenõudmise teenuste pakkujatele;
• Teie kontaktandmed kommunikatsiooni ja IT-teenuse pakkujatele liisingu haldamise jaoks.
Isikud, kellele me teie andmeid ülaltoodud põhjustel võime edastada, on toodud UCL-i volitatud andmetöötlejate
nimekirjas mis on kättesaadav meie kodulehelt https://www.unicredit.ee/ee/eraklient/oluline/.
Käendaja _____________________________
/Allkiri/
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Kui taotleja liisinguvõtjana või teie käendajana liisingulepingust tulenevaid makseid lepingu tingimuste kohaselt
tagasi ei maksa, kaalume võimalust kaasata võla sissenõudmiseks asjatundjad. Sel juhul töötleme teie isikuandmeid
oma õigustatud huvides, et saada krediidina antud raha tagasi. Kui otsustame teie võla edastada võlgade
sissenõudmise teenuse osutajale, anname neile teie ees- ja perekonnanime, kõik kontaktandmed, käenduslepingu ja
selle muudatuste koopia ning info varasemate maksete kohta.
Kinnitan ja olen teadlik, et lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt minu liisingutaotlusele
teeb UCL päringuid AS Pensionikeskusele minu brutotöötasu väljaarvestamiseks.
Taotlust allkirjastades kinnitan, et minu esitatud andmed on õiged, täielikud ja sellekohase nõude korral
dokumentaalselt tõestatavad.
Olen kätte saanud, läbi lugenud ja aru saanud UCL-i isikuandmete töötlemise põhimõtete väljavõttest, mis on
käesoleva taotluse osa. Olen saanud kogu vajamineva teabe isikuandmete töötlemise kohta, mis on vajalik
käenduslepingu sõlmimiseks ja täitmiseks. Saan aru, et isikuandmete töötlemise põhimõtted on käenduslepingu
oluline osa ning UCL võib keelduda finantseerimisteenuse pakkumisest, kui ma keeldun kohustuslikuks märgitud
isikuandmete esitamisest või ei nõustu nende töötlemisega. Juhul, kui käesoleva taotluse alusel käenduslepingut
minu ja UCL vahel ei sõlmita, kustutab UCL käesoleva taotlusega kogutud teabe 1 aasta jooksul kui seadusest ei
tulene teisiti.

Käendaja

____________________________

_____________________________

/Allkiri/

/Kuupäev/

SIA UniCredit Leasing Eesti filiaal
Liivalaia 13, Tallinn, Eesti 10118
Registrikood: 11453650, KMKR: EE10834642
Finantsinspektsiooni tegevusluba nr 4.1-1/81
Tel: +372 6 222 100, faks: +372 6 222 101
www.unicredit.ee; info@unicredit.ee

Välismaa äriühing SIA „UniCredit Leasing“
Mūkusalas iela 41, LV 1004,Riia, Läti Vabariik
Läti Vabariigi Ettevõtteregistris registreeritud
osaühing registrikoodiga 40003423085
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