SOOVIAVALDUS

INDIVY MAKSA HILJEM MÜÜGILEPINGU SÕLMIMISEKS

Isikukood

Ees- ja perekonnanimi

Šoppamine peab alati olema sujuv ja nauditav.
Ära unusta panna linnukest, et saada meie 100%
sujuvat uudiskirja ja pakkumisi.

Volitan AS-i Inbank tegema päringuid minu
pensionikonto kohta ja tutvuma minu pensionikonto andmetega Eesti väärtpaberite keskregistris. Ühtlasi kinnitan, et taotluses esitatud andmed
on õiged, täielikud ja kajastavad minu ﬁnantsolukorda sooviavalduse esitamise hetkel ning on AS-i
Inbank nõudel dokumentaalselt tõendatavad.
Olen teadlik, et ebaõigete andmete esitamisel
võib AS Inbank minu sooviavalduse tagasi lükata
või sooviavalduse põhjal minuga sõlmitud lepingu
ennetähtaegselt üles öelda.

Mina ega mu pereliikmed ei ole riikliku taustaga
isikud ja ma ei ole lähedalt seotud ühegi riikliku
taustaga isikuga.
Taotluse esitamisega kinnitan, et ükski teine isik ei
mõjuta mind käesolevat taotlust Inbankile
esitama.
Olen tutvunud ja nõustun digikanalite kasutamise
tingimustega.

Luban Maksu- ja Tolliametil edastada minu
sissetuleku andmeid Inbankile krediiditaotluse
hindamiseks.

Meie eesmärk Inbankis on pakkuda Sulle võimalikult kiiret, selget ja lihtsat teenust. Lubades meil teha päringu Maksu- ja
Tolliametile, saame kiirendada Sinu taotluse krediidiotsuse tegemist. Ilma Maksu- ja Tolliameti päringuta palume Sul esitada
viimase 12 kuu kontoväljavõtte.
Kasutame allpool toodud andmeid vaid krediidivõimelisuse hindamise eesmärgil ning teeme päringu vaid krediiditaotluse
menetlemise ajal. Sinu loal koostame päringu Maksu- ja Tolliametile nõusoleku andmisele eelneva 12 kuu kohta. Saad oma
nõusoleku alati tagasi võtta, teavitades meid oma soovist.
Päringu andmed:
• Deklareeritud tulu (v.a. tulu võõrandamisel)
• Töötasu ja muud tööandjate väljamaksed (TSD alusel)
• Töövõimetus-, töötuskindlustus- ja koondamishüvitised, pensionid, sissemaksed III
pensionisambasse, kogumispensioni väljamaksed (TSD alusel)
• Töötamise registrisse tehtud kanded
• Dividendid ja omakapitalist tehtud väljamaksed
• Maksuvõlg alates 100 eurost
Päritud andmete töötlemise eest vastutab AS Inbank. Andmete töötlemise põhimõtted on kättesaadavad siin.
Andmete töötlemise kohta Maksu- ja Tolliametis tutvu Andmetöötlustingimustega nende kodulehel. Küsimustes, mis puudutavad maksuandmeid pöörduge palun Maksu- ja Tolliameti poole infotelefonil 880 0811.
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Ostja allkiri

Allkirjastades kinnitan andmete õigsust ning olen tutvunud nõusolekuvormiga.
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