
Nordea Finans Finland Ab 
Besökadress  Postadress Telefon  Momsreg.     Kreditbeslut 
Aleksis Kivis gata 9  AKK9/VU5193 
00500 Helsingfors  00020 NORDEA 09 165 1       Bil- och konsumentkrediter 
             A1-luottotiimi@nordea.com 
Adressen ovan är även bolagets registrerade adress och hemort. FO-nummer 0112305-3.     

Ansökan om överföring till en privatkund

avbetalning

leasing 

UPPGIFTER OM SÖKANDEN Namn Personbeteckning Beskattningsland

Utdelningsadress Födelseland Medborgarskap

Postnummer Postkontor Värnplikt (under 30-åring)

fullgjord icke fullgjord befriad

Telefon Bruttoinkomster/mån. Utgifter för kreditskötsel/mån.

Yrke Arbetsgivare Arbetgivarens telefonnummer

PEP * Nej Ja

Typ av anst.förh. fast tidsbundet inleddes / upphör / föret. pensiönär inget anst.förh.

Kunden har ett giltigt körkort Ja, bifoga en kopia av det. Nej

TILLÄGSUPPGIFTER Boendeform Ägarbostad Hos föräldrarna Bost.rättsbost./Delägarbostad På hyra

UPPGIFTER OM SÖKANDE 
MED SOLIDARISKT 
ANSVAR (VID BEHOV)

Namn Personbeteckning Beskattningsland

Utdelningsadress Födelseland Medborgarskap

Postnummer Postkontor Värnplikt (under 30-åringar)

befriad icke fullgjord fullgjord

Telefon Bruttoinkomster/mån. Utgifter för kreditskötsel/mån.

Yrke Työnantaja Arbetsgivarens telefonnummer

PEP * Nej Ja

Typ av anst.förh. fast tidsbundet inleddes / upphör / föret. pensiönär inget anst.förh.

Kunden har ett giltigt körkort Ja, bifoga en kopia av det Nej

UPPGIFTER OM BEFINTLIG 
KUND

UPPGIFTER OM BEFINTLIG 
KUND MED SOLIDARISKT 
ANSVAR
FÖREMÅL FÖR KÖPET

Namn/Företagets officiella namn Personbeteckning/FO-nummer

Namn Personbeteckning

Märke och modell Avtalsnummer

Registeringsnummer Första registrering mån./år Körkilometer

Resterande skuld av avbetalningen (i 
euro)

Överföringsdag (från oh med vilken den nya kunden 
svarar för skulden)

Överföringskostnad, enligt prislistan

BEHANDLING AV KREDIT- 
UPPLYSNINGAR OCH 
ANDRA PERSONUPPGIFTER

Nordea Finans Finland Ab (Nordea Finans) behandlar personuppgifter, inklusive kreditupplysningar, som behövs för beviljande och övervakning av 
finansiering. Personuppgifterna inhämtas från sökanden, ur myndighetsregister, register som förs av Nordea Finans eller andra bolag i 
Nordeakoncernen, organisationer som bedriver kreditupplysningsverksamhet, till exempel ur Suomen Asiakastieto Oy:s kreditupplysningsregister, 
och/eller andra tillförlitliga källor. 
 
Nordea Finans behandlar personuppgifter som personuppgiftsansvarig då det levererar produkter och tjänster som parterna har avtalat om. 
Dessutom behandlar Nordea Finans personuppgifter i andra sammanhang, t.ex. då lagar och andra bestämmelser kräver det. Detaljerade uppgifter 
om behandlingen av personuppgifter i Nordea Finans ges i Nordeas dataskyddsbeskrivning som finns tillgänglig på Nordea Finans webbplats. 
Dessutom kan registret över behandlingen av personuppgifter fås genom att kontakta Nordea Finans. Dataskyddsbeskrivningen innehåller uppgifter 
om rättigheter i anknytning till behandlingen av personuppgifter. Till rättigheterna hör bland annat rätten att få tillgång till personuppgifterna, rätten 
till rättelse och rätten till dataportabilitet. 
 
Sökandens identifieringsuppgifter och övriga personuppgifter kan användas i syfte att förhindra, avslöja och reda ut penningtvätt och finansiering av 
terrorism samt i syfte att inleda utredning av penningtvätt och finansiering av terrorism och det brott genom vilket de tillgångar eller den vinning har 
fåtts som är föremål för penningtvätt eller finansiering av terrorism. 
 
Nordea Finans överlåter uppgifter som är nödvändiga för behandling och verkställande av denna ansökan och det eventuella finansieringsavtalet till 
säljföretaget och dess cessionarie, den eventuella borgensmannen, den som gett en inlösnings- eller återköpsförbindelse eller annan dylik 
förbindelse, det försäkringsbolag som försäkrat objektet samt andra bolag i Nordeakoncernen. Uppgifter som överlåts kan till exempel vara uppgifter 
om sökanden, kreditbeslutet, finansieringsavtalet, skötseln av avtalet samt objektet. Uppgifterna överlåts i den omfattning som behandlingen och 
verkställandet av finansieringsavtalet kräver vid var tid. 
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UNDERSKRIFTER Jag försäkrar att uppgifterna ovan är riktiga och fullständiga.

Ort och datum Underskrift av den befintliga kunden

Ort och datum Underskrift av den befintliga kunden med solidariskt ansvar

Ort och datum Sökandens underskrift

Ort och datum Underskrift av sökanden med solidariskt ansvar
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*En person i politiskt utsatt ställning (PEP)
En person i politiskt utsatt ställning (PEP), är en person som har eller under det senaste året har haft betydande offentliga uppdrag såsom 
  
statschef, minister, parlamentsledamot, medlem i ett förvaltningsorgan till ett politiskt parti, ledamot i de högsta rättsinstanserna, ledamot i ett högre beslutande organ som granskar 
skötseln av en stats finanser, direktör, vice direktör eller styrelsemedlen i ett internationellt samfund, ledamot i direktionen för en centralbank, ambassadör eller diplomatiskt 
sändebud, minst sådan officer som hör till generalitetet i försvarsmakten eller medlem i ledningen för ett helt statsägt företag. 
 
Nära anhöriga till sådana personer (makar, föräldrar, barn och deras makar) samt sådana personers företagspartner är också personer i politiskt utsatt ställning.

Avteckningar av Nordea Finans Finland Ab

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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UPPLYSNINGAR OCH
ANDRA PERSONUPPGIFTER
Nordea Finans Finland Ab (Nordea Finans) behandlar personuppgifter, inklusive kreditupplysningar, som behövs för beviljande och övervakning av finansiering. Personuppgifterna inhämtas från sökanden, ur myndighetsregister, register som förs av Nordea Finans eller andra bolag i Nordeakoncernen, organisationer som bedriver kreditupplysningsverksamhet, till exempel ur Suomen Asiakastieto Oy:s kreditupplysningsregister, och/eller andra tillförlitliga källor.
Nordea Finans behandlar personuppgifter som personuppgiftsansvarig då det levererar produkter och tjänster som parterna har avtalat om. Dessutom behandlar Nordea Finans personuppgifter i andra sammanhang, t.ex. då lagar och andra bestämmelser kräver det. Detaljerade uppgifter om behandlingen av personuppgifter i Nordea Finans ges i Nordeas dataskyddsbeskrivning som finns tillgänglig på Nordea Finans webbplats. Dessutom kan registret över behandlingen av personuppgifter fås genom att kontakta Nordea Finans. Dataskyddsbeskrivningen innehåller uppgifter om rättigheter i anknytning till behandlingen av personuppgifter. Till rättigheterna hör bland annat rätten att få tillgång till personuppgifterna, rätten till rättelse och rätten till dataportabilitet.
Sökandens identifieringsuppgifter och övriga personuppgifter kan användas i syfte att förhindra, avslöja och reda ut penningtvätt och finansiering av terrorism samt i syfte att inleda utredning av penningtvätt och finansiering av terrorism och det brott genom vilket de tillgångar eller den vinning har fåtts som är föremål för penningtvätt eller finansiering av terrorism.
Nordea Finans överlåter uppgifter som är nödvändiga för behandling och verkställande av denna ansökan och det eventuella finansieringsavtalet till säljföretaget och dess cessionarie, den eventuella borgensmannen, den som gett en inlösnings- eller återköpsförbindelse eller annan dylik förbindelse, det försäkringsbolag som försäkrat objektet samt andra bolag i Nordeakoncernen. Uppgifter som överlåts kan till exempel vara uppgifter om sökanden, kreditbeslutet, finansieringsavtalet, skötseln av avtalet samt objektet. Uppgifterna överlåts i den omfattning som behandlingen och verkställandet av finansieringsavtalet kräver vid var tid.
UNDERSKRIFTER
Jag försäkrar att uppgifterna ovan är riktiga och fullständiga.
N:\Sopimukset\Nordea_logo_black.png
*En person i politiskt utsatt ställning (PEP)
En person i politiskt utsatt ställning (PEP), är en person som har eller under det senaste året har haft betydande offentliga uppdrag såsom
 
statschef, minister, parlamentsledamot, medlem i ett förvaltningsorgan till ett politiskt parti, ledamot i de högsta rättsinstanserna, ledamot i ett högre beslutande organ som granskar skötseln av en stats finanser, direktör, vice direktör eller styrelsemedlen i ett internationellt samfund, ledamot i direktionen för en centralbank, ambassadör eller diplomatiskt sändebud, minst sådan officer som hör till generalitetet i försvarsmakten eller medlem i ledningen för ett helt statsägt företag.Nära anhöriga till sådana personer (makar, föräldrar, barn och deras makar) samt sådana personers företagspartner är också personer i politiskt utsatt ställning.
Avteckningar av Nordea Finans Finland Ab
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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