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LIISI JÄRELMAKSU TAOTLEMISE VORM 

 

Liisi Järelmaksu võivad taotleda kõik vähemalt 18-aastased Eesti Vabariigi kodanikud või Eestis  
alalise elamisloaga inimesed. 

Järelmaksu taotlemiseks palun laadige käesolev vorm arvutisse, täitke väljad, salvestage dokument  
ning saatke e-posti aadressile info@hifiestonia.ee. 

 

Toote andmed 

Toode*: ......................................................... Hind**: ........................................................... 

 (näiteks: Toode Mudel [Must] 2 tk)  (näiteks: 500 eurot) 

 

Järelmaksu andmed 

Sissemakse: ......................................................... Periood*: ........................................................... 

 (näiteks: 50 eurot, 10%)  (näiteks: 48 kuud) 

 

Järelmaksu taotleja andmed 

Nimi*: ......................................................... Isikukood*: ........................................................... 

 (ees- ja perekonnanimi)  (taotleja isikukood) 

E-post*: ......................................................... Telefon*: ........................................................... 

 (näiteks: email@gmail.com)  (näiteks: +372 555 555 55) 

Aadress*: .......................................................................................................................................... 

 (kohaletoimetamise aadress: Aadress, Linn/Asula, Maakond, Postiindeks) 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Töökoht, amet, töötatud aeg*: ................................................................................................................ 

 (näiteks: Firma OÜ, tegevjuht, 2 aastat) 

Kogu sissetulek*: ...................................... Igakuised kohustused*: ................................................. 

 (Netopalk ja lisasissetulekud)  (Regulaarsed finantskohustused ja 

majapidamiskulud) 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Kas olete riikliku taustaga isik?* (Jah/Ei) ......................................................................... 

(Kas Teie, Teie perekonnaliige või lähedane kaastöötaja on riikliku taustaga isik (kõrgeima avaliku võimu ülesannete täitja)? 

 
Riikliku taustaga isik on füüsiline isik, kes täidab või on täitnud viimase aasta jooksul avaliku võimu olulisi ülesandeid, samuti 
sellise isiku perekonnaliikmed ja lähedased kaastöötajad. 
 
Avaliku võimu oluliste ülesannete täitmiseks loetakse töötamist rahapesu ja terrorismi rahastamise seaduse § 20 lõikes 1 

nimetatud kõrgematel riiklikel ametikohtadel või riigi äriühingu juhtimis-, järelevalve- ja haldusorgani liikmena.) 

Kas nõustute kogumispensioni päringuga?* (Jah/Ei) ......................................................................... 

(Olen teadlik ja nõustun, et minu isikuandmete kohta tehakse päring kogumispensioni registrisse ning saadud andmeid 

kasutatakse minu töötasu väljaarvestamiseks. Päringutega mittenõustumisel olen nõus esitama andmete kontrollimiseks enda 

viimase 6 kuu konto väljavõtte.) 

 

* Kohustuslikud väljad 

** Hinnale lisandub üle-eestiline fikseeritud transpordikulu 8 eurot paki eest (kohaletoimetamine 
toimub DPD Kullerteenuse vahendusel) 

 

[Liisi Järelmaksu pakub Koduliising OÜ (aadress: Posti 30, 90504 Haapsalu; telefon: 675 5055; e-post: info@liisi.ee).  
Tingimused: sissemakse alates null eurost; lepingu kestvus kuni 60 kuud; lõplik kuumakse sõltub kliendi krediidivõimekusest;  

aastane intressimäär on 9-25%; lepingutasu alates 10-st eurost] 
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LISA 1 – KÄENDAJATE ANDMED 

Andmete esitamine ei ole kohustuslik, kui aga toote maksumus ületab 1000 eurot, siis soovitame 
esitada vähemalt ühe käendaja andmed. 

I käendaja andmed 

Isikukood: ................................................................................................................ 

(käendaja isikukood) 

Töökoht, amet, töötatud aeg: ................................................................................................................ 

(näiteks: Firma OÜ, tegevjuht, 2 aastat) 

Kogu sissetulek: ................................................................................................................ 

(Netopalk ja lisasissetulekud) 

Igakuised kohustused: ................................................................................................................ 

(Regulaarsed finantskohustused ja majapidamiskulud) 

Kas olete riikliku taustaga isik? (Jah/Ei) ............................................................................ 

(Kas Teie, Teie perekonnaliige või lähedane kaastöötaja on riikliku taustaga isik (kõrgeima avaliku võimu ülesannete täitja)? 

Riikliku taustaga isik on füüsiline isik, kes täidab või on täitnud viimase aasta jooksul avaliku võimu olulisi ülesandeid, samuti 
sellise isiku perekonnaliikmed ja lähedased kaastöötajad. 

Avaliku võimu oluliste ülesannete täitmiseks loetakse töötamist rahapesu ja terrorismi rahastamise seaduse § 20 lõikes 1 

nimetatud kõrgematel riiklikel ametikohtadel või riigi äriühingu juhtimis-, järelevalve- ja haldusorgani liikmena.) 

Kas nõustute kogumispensioni päringuga? (Jah/Ei) ............................................................................ 

(Olen teadlik ja nõustun, et minu isikuandmete kohta tehakse päring kogumispensioni registrisse ning saadud andmeid 

kasutatakse minu töötasu väljaarvestamiseks. Päringutega mittenõustumisel olen nõus esitama andmete kontrollimiseks enda 

viimase 6 kuu konto väljavõtte.) 

II käendaja andmed 

Isikukood: ................................................................................................................ 

(käendaja isikukood) 

Töökoht, amet, töötatud aeg: ................................................................................................................ 

(näiteks: Firma OÜ, tegevjuht, 2 aastat) 

Kogu sissetulek: ................................................................................................................ 

(Netopalk ja lisasissetulekud) 

Igakuised kohustused: ................................................................................................................ 

(Regulaarsed finantskohustused ja majapidamiskulud) 

Kas olete riikliku taustaga isik? (Jah/Ei) ............................................................................ 

(Kas Teie, Teie perekonnaliige või lähedane kaastöötaja on riikliku taustaga isik (kõrgeima avaliku võimu ülesannete täitja)? 

Riikliku taustaga isik on füüsiline isik, kes täidab või on täitnud viimase aasta jooksul avaliku võimu olulisi ülesandeid, samuti 
sellise isiku perekonnaliikmed ja lähedased kaastöötajad. 

Avaliku võimu oluliste ülesannete täitmiseks loetakse töötamist rahapesu ja terrorismi rahastamise seaduse § 20 lõikes 1 

nimetatud kõrgematel riiklikel ametikohtadel või riigi äriühingu juhtimis-, järelevalve- ja haldusorgani liikmena.) 

Kas nõustute kogumispensioni päringuga? (Jah/Ei) ............................................................................ 

(Olen teadlik ja nõustun, et minu isikuandmete kohta tehakse päring kogumispensioni registrisse ning saadud andmeid 

kasutatakse minu töötasu väljaarvestamiseks. Päringutega mittenõustumisel olen nõus esitama andmete kontrollimiseks enda 

viimase 6 kuu konto väljavõtte.) 
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