Siirtohakemus yritysasiakkaalle
Tyhjennä

osamaksu
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

LUOTTOTIEDOT SEKÄ
ASIAKAS- JA LUOTTOTIETOJEN KÄSITTELY

Nordea Rahoitus Suomi Oy (Nordea Rahoitus) käsittelee rahoituksen myöntämistä ja valvontaa varten tarvittavia tietoja mukaan lukien luottotietoja.
Näitä tietoja hankitaan hakijalta, viranomaisten pitämistä rekistereistä, Nordea Rahoituksen ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden
(Nordean) rekistereistä, luottotietotoimintaa harjoittavilta yhteisöiltä, kuten Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietorekisteristä ja/tai muista
luotettavista lähteistä.
Nordea Rahoitus käsittelee rekisterinpitäjänä henkilötietoja, kun se toimittaa tuotteita ja palveluja, joista osapuolet ovat sopineet. Lisäksi Nordea
Rahoitus käsittelee henkilötietoja muissa yhteyksissä, kuten silloin kun lakien ja muiden säännösten noudattaminen sitä edellyttää. Yksityiskohtaista
tietoa henkilötietojen käsittelystä Nordea Rahoituksessa annetaan Nordean tietosuojaselosteessa, joka on saatavilla Nordea Rahoituksen
verkkosivuilla. Tietosuojaselosteen voi saada myös ottamalla yhteyttä Nordea Rahoitukseen. Tietosuojaseloste sisältää tietoa henkilötietojen
käsittelyyn liittyvistä oikeuksista, joita ovat muun muassa oikeus saada pääsy tietoihin, oikeus tietojen oikaisemiseen ja oikeus siirtää tiedot
järjestelmästä toiseen. Hakijan on toimitettava tietosuojaseloste henkilöille, joiden henkilötietoja se luovuttaa Nordea Rahoitukselle.
Nordea Rahoitus luovuttaa tämän hakemuksen ja mahdollisen rahoitussopimuksen käsittelyn ja täytäntöönpanon kannalta tarpeellisia tietoja
myyjäliikkeelle ja sen siirronsaajalle, mahdolliselle takaajalle, lunastus- tai takaisinostositoumuksen tai muun sen kaltaisen sitoumuksen antaneelle,
kohteen vakuuttaneelle vakuutusyhtiölle sekä muille Nordea yhtiöille. Luovutettavia tietoja voivat olla esimerkiksi tiedot hakijasta, luottopäätöksestä,
rahoitussopimuksesta, sopimuksen hoitamisesta sekä kohteesta, käsittelyn ja täytäntöönpanon kulloinkin edellyttämässä laajuudessa.

ALLEKIRJOITUKSET

Nordea Rahoitus Suomi Oy
Käyntiosoite
Aleksis Kiven katu 9
00500 HELSINKI

Vakuutan yllä olevat tiedot oikeiksi ja täydellisiksi.

Paikka ja päivämäärä

Nykyisen asiakkaan virallinen allekirjoitus ja nimenselvennys

Paikka ja päivämäärä

Hakijan virallinen allekirjoitus ja nimenselvennys

Postiosoite
VO2140
00020 NORDEA

Puhelin
0200 86210

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

Alv.rek

Luotonmyöntö
autoluotot@nordea.com

07/2019

Tosiasialliset edunsaajat
Yrityksen tiedot
Yrityksen nimi

Yrityksen Y-tunnus

Tosiasialliset edunsaajat*

(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.'
**Poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (PEP) on henkilö, joka toimii tai on toiminut viimeksi kuluneen vuoden aikana julkisessa tehtävässä, kuten:
valtion päämiehenä, ministerinä, parlamentin jäsenenä, poliittisten puolueiden hallintoelinten jäsenenä, ylimpien oikeusasteiden jäsenenä, valtion varainhoitoa
tarkastavan ylimmän päättävän elimen jäsenenä, kansainvälisten yhteisöjen johtajana, varajohtajana ja hallituksen jäsenenä, keskuspankin johtokunnan jäsenenä,
suurlähettiläänä tai asianhoitajana, vähintään kenraalikuntaan kuuluvana upseerina, valtion kokonaan omistaman yrityksen johtotehtävissä.
Poliittisesti vaikutusvaltaisia ovat myös tällaisen henkilön lähisukulaiset (puolisot, vanhemmat, lapset ja heidän puolisonsa) sekä tällaisten henkilöiden läheiset
yhtiökumppanit.
Tuntemistietojen käyttö:
Asiakkaan ja tosiasiallisen edunsaajan 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. Yksityiskohtaista tietoa henkilötietojen käsittelystä Nordea Rahoitus Suomi Oy:ssä annetaan Nordean tietosuojaselosteessa,
joka on saatavilla Nordea Rahoitus Suomi Oy:n verkkosivuilla. Tietosuojaselosteen voi saada myös ottamalla yhteyttä Nordea Rahoitus Suomi Oy:öön. Yrityksen
edustajan on toimitettava tietosuojaseloste henkilöille, joiden henkilötietoja se luovuttaa Nordea Rahoitus Suomi Oy:lle.

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.
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