
 

 

 
LIISI JÄRELMAKSU TAOTLUSE BLANKETT 

Eesnimi:  
Perenimi:  

Isikukood:  

Elukoht: talu/küla  

Elukoht: tänav/vald  

Elukoht: indeks, linn/maakond  

E-posti aadress:  

Kontakttelefon:  

Töökoht ja amet:  

Töötatud aeg:  
töötatud aeg viimases töökohas (märgista valik) 
  
 

kuni 6 kuud  
6 – 24 kuud  
24 – 60 kuud  
Üle 60 kuud  
FIE  
töötu   
pensionär  
vanemapuhkus  

Kogu sissetulek: 
(Igakuine netopalk ja lisasissetulekud) 

 

Igakuised kohustused: 
(Finantskohustused ja majapidamiskulud) 

 

*Riikliku taustaga isik: (märgista valik) 
 

EI  
JAH  

**Kogumispensioni päring: (märgista valik) 
 

EI  

JAH  

Kauba nimetus:  
Kauba hind:  
Sissemakse:  
Periood: 
(1-48 kuud) 

 

Tagasimakse kuupäev:  
Kuidas soovid lepingut allkirjastada? 
(digitaalselt või paberkandjal) 

 

***Soovid pakkumisi?  Jah  
Ei  

* On isik, kes täitmise hetkel või kuni aasta tagasi on täitnud avaliku võimu olulisi ülesandeid (näiteks riigipea, 
valitsusjuht, minister, ase- ja abiminister, parlamendiliige, ülem- ja konstitutsioonikohtu kohtunik, riigi kontrollasutuse ja 
keskpanga nõukogu liige, suursaadik, asjur ja kaitsejõudude kõrgem ohvitser, riigi äriühingute juhtimis-, järelevalve- või 
haldusorgani liige) ja tema perekonnaliikmed (näiteks abikaasa / abikaasaga võrdväärne partner, laps ja lapse abikaasa 
või partner, vanem) ning tema lähedased kaastöötajad (näiteks nõunik, assistent jne). 

** Olen teadlik ja nõustun, et minu isikuandmete kohta tehakse päring kogumispensioni registrisse ning saadud andmeid 
kasutatakse minu brutotöötasu väljaarvestamiseks. Päringutega mittenõustumisel olen nõus esitama andmete 
kontrollimiseks enda viimase 6 kuu konto väljavõtte. 

*** Nõustumisel lubate kasutada oma kontaktandmeid selleks, et saada e-posti või SMS-iga teavitusi Liisi uudistest, 
sooduspakkumistest ja partnerkampaaniatest. See ei kohusta Teid millekski ja saate sellest igal ajal loobuda, kasutades 
pakkumistes olevat loobumise võimalust või kirjutades info@liisi.ee. AS Koduliising ei koorma oma kliente rämpspostiga 
ega jaga klientide kontaktandmeid turunduseks kolmandatele isikutele. 
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