Siirtohakemus yritysasiakkaalle
osamaksu

Tyhjennä

leasing
HAKIJAN TIEDOT

Yrityksen virallinen nimi

Y-tunnus

Lähiosoite
Postinumero

Postitoimipaikka

Verotusmaa

Yhteyshenkilö

Puhelinnumero

AJONEUVOREKISTERIIN
MERKITTÄVÄ 2. HALTIJA

Nimi

Henkilötunnus

YRITYKSEN OMISTAJIEN/
YRITTÄJÄN TIEDOT

Nimi

Henkilötunnus

Nimi

Henkilötunnus

Nimi

Henkilötunnus

Yrityksen virallinen nimi

Y-tunnus/henkilötunnus

Yhteyshenkilö

Puhelinnumero

NYKYISEN ASIAKKAAN
TIEDOT

KOHTEEN TIEDOT

JÄLJELLÄ OLEVA VELKA
JA SIIRTOPÄIVÄ

Merkki ja malli
Rekisterinumero

Käyttötarkoitus
yksityinen

Ensirekisteröinti kk/vuosi

Ajokilometrit

Jäljellä oleva velka (eur)

Siirtopäivä (mistä päivästä alkaen
uusi asiakas vastaa velasta)

luvanvarainen

vuokraus ilman kuljettajaa

muu

Sopimusnumero

Siirtokulu veloitetaan hakijalta voimassaolevan hinnaston mukaisesti. Siirrettävä sopimus tulee siirtohetkellä olla
ajan tasalla.
PERUSTELUT/SYYT
SOPIMUKSEN SIIRROLLE

ALLEKIRJOITUKSET

Vakuutan yllä olevat tiedot oikeiksi ja täydellisiksi. Hyväksyn tietojen luovuttamisen Nordea Bank AB:n (publ) kanssa samaan kotimaiseen tai ulkomaiseen konserniin
kuuluville yhtiöille tai yhteisöille, lisätietojen hankkimisen luottopäätöstä varten sekä luottotietojeni tarkistamisen Suomen Asiakastieto Oy:stä. Samalla valtuutan Nordea
Rahoitus Suomi Oy:n antamaan myyjäliikkeelle tiedon hakemuksen perusteella tehdystä luottopäätöksestä sekä mahdollisen kielteisen luottopäätöksen syynä olevan
luottohäiriömerkinnän olemassaolosta sekä tietoja hakemuksen perusteella mahdollisesti syntyvän rahoitussopimuksen tilanteesta ja siihen liittyvästä ajoneuvosta.
Valtuutus koskee myös tietojen luovuttamista myyjäliikkeelle suoramarkkinointia varten.

Paikka ja päivämäärä

Nykyisen asiakkaan virallinen allekirjoitus ja nimenselvennys

Paikka ja päivämäärä

Hakijan virallinen allekirjoitus ja nimenselvennys

Nordea Rahoitus Suomi Oy
Käyntiosoite
Postiosoite
Aleksis Kiven katu 9
00500 HELSINKI
00020 NORDEA

Puhelin

Alv.rek

09 1651

Yllä oleva on myös yhtiön rekisteröity osoite ja kotipaikka. Y-tunnus 0112305-3.

Luottopäätökset
Yritysluotot
Faksi 09 163 19016
rahoitus.hakemukset@nordea.com

Tosiasialliset edunsaajat
Yrityksen tiedot
Yrityksen nimi

Tosiasialliset edunsaajat*

Yrityksen Y-tunnus

(Mikäli yrityksellä ei ole tosiasiallisia edunsaajia, jätä kentät tyhjiksi ja valitse kohta "Yrityksellä ei ole tosiasiallisia edunsaajia".)

Tiedot omistajista
Nimi

Henkilötunnus/
Y-tunnus

Kansalaisuus

Syntymämaa

Omistusosuus
(%)

PEP** (poliittisesti
vaikutusvaltainen
henkilö)
kyllä

ei

kyllä

ei

kyllä

ei

kyllä

ei

Yrityksellä ei ole tosiasiallisia edunsaajia
Yrityksen nimenkirjoittajan allekirjoitus ja nimenselvennys

Paikka ja aika

*Tosiasiallinen edunsaaja on henkilö, jonka määräysvallassa yritys on.
Henkilöllä katsotaan olevan määräysvalta, kun hänellä on:
1. enemmän kuin 25 prosenttia osakkeiden tai osuuksien tuottamasta äänimäärästä ja tämä äänimäärä perustuu omistukseen, jäsenyyteen,
yhtiöjärjestykseen, yhtiösopimukseen tai niihin verrattaviin sääntöihin taikka muuhun sopimukseen; tai
2. oikeus nimittää tai erottaa enemmistö jäsenistä yrityksen tai yhteisön hallituksessa tai siihen verrattavassa toimielimessä taikka
toimielimessä, jolla on vastaava oikeus, ja tämä oikeus perustuu samoihin seikkoihin kuin 1 kohdassa tarkoitettu äänimäärä.

**Tarkista PEP (poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö ) -määritelmä osoitteesta nordearahoitus.fi/pep. Mikäli yrityksen tosiasiallinen edunsaaja on poliittisesti
vaikutusvaltainen henkilö, tulee täyttää PEP-tiedot-lisäliite.
Tässä lomakkeessa kerättyjä tuntemistietoja ja muita henkilötietoja voidaan käyttää rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen, paljastamiseen ja
selvittämiseen sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ja sen rikoksen, jolla rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen kohteena oleva omaisuus tai rikoshyöty on
saatu, tutkintaan saattamista varten.

Nordea Rahoitus Suomi Oy:n merkintöjä
Huomioittehan, että sopimuksen maksuerät ovat ajan tasalla ennen velallisen vaihdon hakemista. Sopimuksen siirto kestää noin 3-4 viikkoa.
Hyväksytyn luottopäätöksen jälkeen lähetämme sopimusliitteet uudelle haltijalle, jonka jälkeen molempien osapuolten tulee allekirjoittaa
liitteet. Uuden haltijan tulee ottaa kohteelle vakuutus ja toimittaa vakuutustodistus Nordea Rahoitukseen. Sopimukseen mahdollisesti liitettyä
A1-Liikennekaskoa ei valitettavasti voida siirtää sopimuksen mukana.
Kuolinpesän osalta pyydämme teitä ottamaan yhteyttä lisäohjeistusta varten.

Nordea Rahoitus Suomi Oy
Aleksis Kiven katu 9 00020 NORDEA
+358 9 1651
www.nordearahoitus.fi
Aleksis Kiven katu 9, 00020 NORDEA, kotipaikka Helsinki, Y-tunnus 0112305-3, ALV rek.

