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LAENUTAOTLUS
Eesnimi

Perekonnanimi

Isikukood

LAENUTAOTLEJA

Elukoha aadress
Elukoha tüüp

oma maja
koos vanema(te)ga
üürikorter

üürimaja
oma korter
muu________________________

Haridus

Mobiiltelefoni number

magister/kõrgem
keskharidus
põhiharidus

E-post

mcoindin
bakalaureus/diplom
kesk-eriharidus
muu_____________

TÖÖKOHA ANDMED
Tööandja nimi

palgasaaja
osanik
Töösuhte algus

Ametikoht

Eesnimi

Perekonnaseis
vallaline
lahutatud
vabaabielus

Perekonnanimi

abielus
lesk

Leibkonna suurus

(sh ülalpeetavate arv)

osaluse suurus %__________
Tähtajaline tööleping
Tähtajatu tööleping

Isikukood

KAASTAOTLEJA

Elukoha aadress
Elukoha tüüp

oma maja
koos vanema(te)ga
üürikorter

E-post

üürimaja
oma korter
muu________________________

Mobiiltelefoni number

Suhe taotlejaga
abikaasa

elukaaslane

õde/vend

ema/isa

Haridus
magister/kõrgem
keskharidus
põhiharidus

TÖÖKOHA ANDMED
Tööandja nimi
Ametikoht

Eesnimi

bakalaureus/diplom
kesk-eriharidus
muu_____________

palgasaaja
osanik
Töösuhte algus

Perekonnanimi

muu__________

Perekonnaseis
vallaline
lahutatud
vabaabielus

abielus
lesk

osaluse suurus %__________
Tähtajaline tööleping
Tähtajatu tööleping

Isikukood

Elukoha aadress

KÄENDAJA

Elukoha tüüp

oma maja
koos vanema(te)ga
üürikorter

üürimaja
oma korter
muu________________________

Mobiiltelefoni number

Suhe taotlejaga
abikaasa

elukaaslane

õde/vend

ema/isa

muu__________

Haridus

magister/kõrgem
keskharidus
põhiharidus

TÖÖKOHA ANDMED
Tööandja nimi

palgasaaja
osanik
Töösuhte algus

Ametikoht

Luminor Bank AS
Registrikood 11315936

E-post

Liivalaia 45
10145 TALLINN

Telefon 628 3300
Faks 628 3201

bakalaureus/diplom
kesk-eriharidus
muu_____________

osaluse suurus %__________
Tähtajaline tööleping
Tähtajatu tööleping

info@luminor.ee
www.luminor.ee
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Taotletav laenuliik
Eluasemelaen
Soovitav
laenusumma
Laenu kasutamise sihtotstarve

Ideelaen
Soovitav
laenuperiood

Tarbimislaen
Soovitav
igakuine maksepäev
Ostuhind/ Ehituse (remondi) eelarve

Põhitagatise aadress ja liik (näiteks: elamu, suvila, ridaelamu, korter jms)

TAOTLETAV LAEN

Põhitagatise andja kontaktandmed
E-posti aadress _____________________________________ Kontakttelefon______________________________________
Lisatagatise aadress ja liik (näiteks: elamu, suvila, ridaelamu, korter jms)
Lisatagatise andja kontaktandmed
E-posti aadress _____________________________________ Kontakttelefon______________________________________
Lisatagatise aadress ja liik (näiteks: elamu, suvila, ridaelamu, korter jms)
Lisatagatise andja kontaktandmed
E-posti aadress _____________________________________ Kontakttelefon______________________________________

HÜPOTEEGIGA
TAGATAVAD
NÕUDED

Tagatud on ainult laenutaotleja(te) taotletav laen
Tagatud on laenutaotleja(te) kõik olemasolevad ja tulevikus sõlmitavad krediidilepingud
Muu (palun sõnastada):

Liik

Summa (EUR)

Selgitused

VARAD

Kinnisvara
Väärtpaberid
Sularaha ja deposiidid
Muu vara

SISSETULEKUD
(NETO) / IGAKUISED
KULUD

Summa (EUR)

Tululiik

Laenutaotleja
Kaastaotleja
Käendaja

Sissetulekud kokku:

0

Liik

Summa (EUR)

Selgitused

Majapidamiskulud
Muud kulutused

Kulud kokku:

Luminor Bank AS
Registrikood 11315936

0

Liivalaia 45
10145 TALLINN

Telefon 628 3300
Faks 628 3201

info@luminor.ee
www.luminor.ee

Lk 3/3

MUUD KOHUSTUSED

Arvelduslaenud/ krediitkaardid

Kinnisvaratagatisega laenud

Muud laenud/ liisingud/ järelmaksed

Limiit

Igakuise
makse suurus

Selgitus: väljastaja/lõpptähtaeg

Jääk

Igakuise
makse suurus

Selgitus: väljastaja/lõpptähtaeg

Jääk

Igakuise
makse suurus

Selgitus: väljastaja/lõpptähtaeg

Käesoleva taotluse allkirjastamisega kinnitab iga taotleja (sh kaastaotleja) Luminor Bank AS-ile, et:
1) Tema poolt esitatud andmed on õiged, täielikud ja asjakohased ning panga sellekohasel nõudel dokumentaalselt tõendatavad;
2) Ta on teadlik, et alates taotluse allkirjastamisest kohaldatakse tema ja panga vahelistele suhetele panga üldtingimusi, Luminori isikuandmete töötlemise korda ja
Luminori isikuandmete säilitamise korda, mis on kättesaadavad panga teenindussaalides ja panga kodulehel www.luminor.ee ning ta on nendega tutvunud;
3) Ta on teadlik, et pank võib küsida krediidivõimelisuse analüüsi teostamise eesmärgil täiendavaid andmeid tema kohta kolmandatelt isikutelt ning edastab selliseid
andmeid pangaga samasse kontserni kuuluvatele äriühingutele, vajadusel Sihtasutusele KredEx ning muudele isikutele, kelle õigus informatsiooni saada tuleneb
Eesti Vabariigi seadustest;
4) Ta on teadlik, et pank teeb päringuid tema pensionikonto kohta ja tutvub tema pensionikonto andmetega AS-i Pensionikeskus poolt peetavas pensioniregistris ning
küsib tema maksekohustuste täitmise ajaloo kohta informatsiooni AS-i Creditinfo Eesti poolt hallatavast maksehäireregistrist;
5) Ta on teadlik ja annab nõusoleku, et pank võib anda tema majanduslikust olukorrast, kohustustest ja tagatistest andmeid võimalikele kaastaotlejatele, käendajatele
ja teistele tagatise andjatele;
6) Ta on teadlik ja annab nõusoleku, et pank edastab kindlustusseltsidele, -maakleritele ja –agentidele tema isikuandmeid ja muid vajalikke andmeid laenulepingu ja/
või tagatisvara kohta kindlustusandjaga kindlustuspakkumiste tegemiseks ja kindlustuslepingu sõlmimiseks ja, et kindlustusselts, -maakler ja –agent töötlevad tema
isiku- ja muid vajalikke andmeid, eesmärgiga esitada pakkumisi laenukindlustuslepingu sõlmimiseks ja/või pakkumisi lepingu täitmist tagava vara kohta, sõlmida
kindlustusleping ja kindlustuslepingut täita;
7) Taotluses toodud kolmandad isikud (tagatisvara omanikud, käendajad jne) on andnud pangale nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks krediidi- ja tagatislepingu
sõlmimise otsustamiseks;
8) Pank on talle tutvustanud hüpoteegiga tagatavate nõuete kokkulepete erinevaid võimalusi ning erinevatest kokkulepetest tulenevaid võimalikke tagajärgi;
9) Ta on teadlik, et käesoleva teenuse osutamine hõlmab isikuandmete töötlemist panga ja käesoleva teenuse osutamiseks kaasatavate volitatud isikuandmete
töötlejate poolt;
10) Ta on teadlik Luminori isikuandmete töötlemise korras 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;
11) Käesolevas taotluses avaldatud kolmandate isikute, st mitte taotleja enda, isikuandmed on saadud seaduslikul teel ja taotlejal on õigus pangale taotletava(te)
teenus(t)e pakkumise eesmärgil selliseid isikuandmeid avaldada. Taotleja kinnitab ja tagab, et on teavitanud kõiki selliseid isikuid nende isikuandmete töötlemisest
panga poolt ja nad on andnud oma nõusoleku või on muul seaduslikul viisil nõustunud sellise töötlemisega. Taotleja kinnitab, et kõik sellised isikud on teadlikud
Luminori isikuandmete töötlemise korrast ja Luminori isikuandmete säilitamise korrast.
Käesoleva taotluse alusel töödeldavate isikuandmete vastutav töötleja on Luminor Bank AS, registrikood 11315936, aadress Liivalaia 45, 10145 Tallinn, Eesti
Vabariik.
Täiendavat informatsiooni käesoleva taotluse alusel isikuandmete töötlemise kohta ning abi oma õiguste teostamisel on võimalik küsida Luminori
Andmekaitseametnikult (e-post dataprotectionEE@luminorgroup.com).

Pank juhib tähelepanu, et:
1) Käesolevas taotluses valeandmete esitamisel on pangal õigus lükata laenutaotlus tagasi või sõlmitud laenuleping erakorraliselt üles öelda;
2) Luminor Bank AS pakub laenu ainult eurodes ning Euroopa Liidu liikmesriigi elukohaga taotlejatest ainult nendele, kelle omavääring on euro.
3) Laenu võtmisega kaasnevad kohustused, millega seoses on oht võlgade tekkimiseks. Palume tutvuda laenulepingu tingimustega ning vajadusel konsulteerida
asjatundjaga.
4) Luminor Bank AS ei osuta Teile sõltumatut nõustamisteenust võlaõigusseaduse § 4191 mõistes.

KAASTAOTLEJA NIMI JA ALLKIRI

TAOTLUSE ESITAMISE KUUPÄEV:

_________________________________

_______________________________

LAENUTAOTLEJA NIMI JA ALLKIRI

_________________________________
Luminor Bank AS
Registrikood 11315936

Liivalaia 45
10145 TALLINN

Telefon 628 3300
Faks 628 3201

info@luminor.ee
www.luminor.ee

