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Fizinio asmens anketa

Asmens kodas Gimimo data

Gimimo valstybė

Rezidavimo valstybė mokesčių tikslais ir mokesčių mokėtojo kodas

Kita rezidavimo valstybė mokesčių tikslais ir mokesčių mokėtojo kodas

Gyvenamoji šalis Pilietybė Kita pilietybė

JAV mokesčių mokėtojo identifikacinis (TIN) numeris
 

Data

Informacija apie klientą

Vardas Pavardė

Telefono numeris 1

El. paštas

 Mobilusis telefonas

Telefono numeris 2

Miestas

Miestas

Valstybė

Valstybė

Pašto kodas

  Pašto kodas  

Kontaktinė informacija

Gatvė, namo, buto numeris 

Gatvė, namo, buto numeris 

Gyvenamosios vietos adresas

Korespondencijos adresas (jei adresas sutampa su gyvenamosios vietos, jo pakartoti nereikia)

Komentaras

Kliento parašas

Prašome patikrinti AB SEB bankas (toliau – bankas) / UAB „SEB investicijų valdymas“ (toliau - investicijų bendrovė) / 
„SEB Life and Pension Baltic SE“ Lietuvos filialas (toliau – draudimo bendrovė) pateiktų duomenų teisingumą.

Informacija apie užsiėmimą

Individuali veikla (pagal pažymą, verslo liudijimą ir kt.) ar verslas:

prekyba maisto ir namų ūkio reikmenimis

prekyba transporto priemonėmis

nekilnojamojo turto prekyba / nuoma  

paslaugų teikimas (statybų, remonto darbai, grožio paslaugos, kt.) 

teisinių paslaugų teikimas, advokato, notaro veikla 

meninė / intelektinė veikla (fotografai, vertėjai, renginių organizatoriai, kt.) 

Privataus sektoriaus darbuotojas Viešojo sektoriaus darbuotojas  Studentas Moksleivis

žemės ūkio veikla 

veikla, susijusia su juodaisiais, spalvotaisiais arba tauriaisiais metalais, brangakmeniais, meno kūriniais 

kita (nurodyti)

PensininkasNedirbantis

Darbovietės / mokslo įstaigos pavadinimas Pareigos

Papildoma informacija

Natural person’s questionnaire

Date

Please check the accuracy of data presented to AB SEB bankas (hereinafter: the bank) /  UAB "SEB investicijų valdymas" (hereinafter: 
the investment company) / "SEB Life and Pension Baltic SE" Lietuvos filialas (hereinafter: the insurance company).

 
 

Customer data

ID code Date of birth

Country of birth

Country and code of tax residence

Other country and code of tax residency

Country of residence Citizenship Other citizenship

USA TIN number

First name Surname

Contact data

Street, building, apartment number

Street, building, apartment number

Phone number No. 1

E. mail

Mobile phone number

Phone number No. 2

City

City

Postal code

Country

Postal code

Country

Residential / Legal address

Postal address

Comment

Additional information

Field of activity

Entrepreneur (incl. self-employed):

trade in food and households goods

vehicle trade

real estate trade / rental

provision of services (construction, repair work, beauty services, etc.)

legal services, lawyer, notary activities

artistic / intelectual activties (photographers, translators, event organizers, etc.)

Private sector worker Public sector worker

agriculture activities

activities related to black, colored or precious metals, precious stones, works of art

other (specify)

PensionerNot working Student Pupil

Employer / entreprenueur / educational institution Position

Client signature 1 (4)
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Vardas  Pavardė

Informacija apie politiškai pažeidžiamą (paveikiamą) asmenį

Šalis, kurioje politiškai pažeidžiamas asmuo (PEP) užima pareigas Gimimo data

Kliento parašas

Atlyginimas

Paveldėjimas

Individuali veikla (įskaitant autorinius atlyginimus, sporto renginius, lažybas)

Socialinės išmokos (pensija, tėvų priežiūra ir kt.) Taupymas

Stipendija

Mokėjimai iš šeimos nario ar artimų giminaičių

Investicijos (vertybiniai popieriai, dividendai, paskolos, kriptovaliutos ir kt.)

Nekilnojamo turto pardavimas ar nuoma

Lėšų šaltiniai

Pareigos 

valstybės vadovas, vyriausybės vadovas, ministras, viceministras arba ministro pavaduotojas, valstybės sekretorius, parlamento, 
vyriausybės arba ministerijos kancleris

aukščiausiųjų teismų, konstitucinių teismų ar kitų aukščiausiųjų teisminių institucijų, kurių sprendimai negali būti skundžiami, narys

savivaldybės meras, savivaldybės administracijos direktorius 

parlamento narys

aukščiausiosios valstybių audito ir kontrolės institucijos valdymo organo narys ar centrinio banko valdybos pirmininkas, jo pavaduotojas ar

 

valdybos narys 
ambasadorius, laikinasis reikalų patikėtinis, Lietuvos kariuomenės vadas, kariuomenės pajėgų ir junginių vadai, Gynybos štabo viršininkas 
ar užsienio valstybių aukšto rango ginkluotųjų pajėgų karininkas
valstybės įmonės, savivaldybės įmonės, akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės, kurių daugiau kaip 1/2 akcijų priklauso 
valstybei, valdymo ar priežiūros organo narys

tarptautinės tarpvyriausybinės organizacijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo ar priežiūros organo narys

politinės partijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo organo narys

Jei turite vertybinių popierių, kurių bendra vertė yra 15 000 eurų ir daugiau, ar planuojate juos perkelti į SEB?   

Ne

Taip (prašome nurodyti lėšų kilmę)  

Ar Jūs, Jūsų artimas šeimos narys ar artimas pagalbininkas yra politiškai pažeidžiamas (paveikiamas) asmuo (PEP)?

Taip (nurodyti) Esu pats Artimas šeimos narys Artimas pagalbininkas

Ne

Kasdienė bankininkystė

Pensijų fondai ir / ar gyvybės draudimas

LizingasKreditai (įskaitant kredito korteles)

Vertybinių popierių sandoriaiTaupymas

SEB paslaugos, kuriomis naudojatės / planuojate naudotis

Finansinė informacija SEB banko sąskaitose 

0 – 5 000 EURNėra vertybinių popierių
sąskaitos SEB banke

5 001 – 10 000 EUR 10 001 – 15 000 EUR >15 000 EUR

Planuojamos vidutinės mėnesio operacijos vertybinių popierių sąskaitoje SEB banke (pirkimo ir pardavimo sandoriai) eurais 

Client signature

Salary

Inheritance

Individual activities (including royalties, sport activities, betting)

Pension, social benefits / grants Savings

Scholarship

Payments from family members / close relatives

Investments (securities, dividends, loans, cryptocurrencies, etc.)

Sale or rent of real estate

Source of income

Yes (specify) I am Close family member Close associate

Are you, your close family member or a close associate a politically exposed person (PEP)?

No

Head of the State, Head of the Government, Minister, Vice Minister or Deputy Minister, Secretary of State, Chancellor of the Parliament, 
the Government or any Ministry

Member of the Supreme Courts, the Constitutional Courts or any other high-level judicial bodies, whose decisions are not subject to further appeal

Mayor of the municipality, municipality administration director

Member of the Parliament

A member of the management body of the Supreme State Audit and Control Office or the Central Bank Chairman, Deputy Chairman or a 
member of the Management Board

an Ambassador, Chargés d’affaires ad interim, The Chief of Defense of the Republic of Lithuania, Commanders of the armed forces and units,
Chief of Defense Staff or High-Ranking Officer of Armed Forces of Foreign Countries

Members of the management or supervisory bodies of state or municipal enterprises, public and private limited liability companies whose
shares carrying more than ½ of all the votes are owned by the State or municipalities

Director, deputy director or member of the management or supervisory body of the international intergovernmental organization

Head, deputy head or member of the management body of political party

Position of Politically Exposed person

First name Surname

Information of politically exposed person

Country where person is PEPDate of birth

LeasingDaily settlements

Securities transactions

Loans (incl. Credit cards)

Insurance/PensionSavings

Financial information in SEB accounts

Purpose of customer relationship

If you have investment portfolio of the securities with total value of 15 000 Euros and more, are you planning to transfer it to the SEB?  

No

Yes (Please specify the origin of funds)  

Estimated average monthly transactions in securities account with SEB bank (buying and selling transactions) in Euros 

0 – 5 000 EURNo securities account in SEB bank 5 001 – 10 000 EUR 10 001 – 15 000 EUR >15 000 EUR
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Mūsų partnerių*** turinysSEB** turinys

Komunikacijos kanalai

Norime dalintis Jums aktualiu personalizuotu rinkodaros turiniu (naujienlaiškiais, pasiūlymais ir t. t.) ir apklausomis.
Rinkodaros turinį kuriame naudodami mūsų turimą informaciją* apie Jus.

Koks turinys Jums įdomus?

Telefonu (konsultantų skambučiai,
SMS pranešimai, automatiniai skambučiai)

SEB mobiliosios
programėlės pranešimais

E. paštu
Rinkodaros turiniu su Jumis dalinsimės 
vidiniuose SEB banko kanaluose (interneto 
banke, mobiliojoje programėlėje ir t. t.). 
Kokiais papildomais kanalais norite jį gauti?

* Mes užtikriname, kad Jūs kontroliuojate savo asmens duomenis. Jei nesutinkate, su Jūsų asmens duomenų profiliavimu tiesioginės rinkodaros 
tikslais, galite bet kada atšaukti sutikimą. Sutikimo atšaukimas ar pakeitimas įsigalios per vieną darbo dieną. Daugiau informacijos apie asmens 
duomenų tvarkymą rasite Asmens duomenų tvarkymo politikoje SEB banko interneto svetainėje www.seb.lt/Privatumo-politika.

** Gavę Jūsų sutikimą galėsime siųsti Jums tiesioginės rinkodaros turinį (naujienlaiškius, pasiūlymus ir t. t.) ir apklausas iš šių SEB grupės įmonių 
Lietuvoje:  AB SEB bankas, „SEB Life and Pension Baltic SE“ Lietuvos filialas ir UAB „SEB investicijų valdymas“.
   
*** Gavę Jūsų sutikimą, galėsime Jums siųsti  SEB grupės įmonių partnerių Lietuvoje tiesioginės rinkodaros turinį (naujienlaiškius, pasiūlymus ar kt.) ir 
apklausas. Mes galime keisti partnerių sąrašą – papildyti jį naujais partneriais ar juos pašalinti. Mūsų partnerių sąrašas yra pateikiamas SEB banko 
interneto svetainėje www.seb.lt/Partneriai.
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 Ar pirmas įnašas į SEB sąskaitas viršija 15 000 Eur? Dabartiniams klientams netaikoma.

Ne

Taip Paaiškinkite lėšų kilmę 

Planuojama mėnesio lėšų apyvarta sąskaitoje (-ose)

0–1 000 EURNėra sąskaitos SEB banke 1 001–3 000 EUR 3 001–5 000 EUR 5 001–10 000 EUR

10 001–15 000 EUR >15 000 EUR Prašome nurodyti

Šalys, į kurias ketinate pervesti / iš kurių ketinate gauti lėšas

Kuriose finansų įstaigose (įskaitant užsienio) turite sąskaitas?

„Swedbank“ AB „Citadele banka“ AS Lietuvos filialas

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

Neturiu

„Paysera LT“, UAB Šiaulių bankas, AB

Kita (įrašyti banko pavadinimą ir valstybę)

Revolut Bank UAB

Darbas Nekilnojamasis turtas Lietuvoje įregistruota įmonė (turima akcijų dalis / individuali veikla)Studijos / mokslas

Privaloma  pildyti tik ne Lietuvos rezidentams

Kita (nurodyti)

Ryšiai su Lietuva

Mėnesio grynųjų pinigų operacijos (grynųjų pinigų įmokėjimas, išėmimas)

 0–1000 EURNėra sąskaitos SEB banke

10 001–15 000 EUR

1 001–3 000 EUR 3 001–5 000 EUR 5 001–10 000 EUR

>15 000 EUR Prašome nurodyti

Kliento parašasClient signature

Does the first deposit to SEB accounts exceed 15 000 EUR? Not applicable for current customers. 

No

Yes Please describe how you, or the person from whom 
you received the money, earned these finances.

Estimated monthly cash turnover (deposit and withdrawals, currency exchange) in SEB (in euros)

0–1000 EURNo account in SEB bank

10 001–15 000 EUR

1 001–3 000 EUR 3 001–5 000 EUR  5 001–10 000 EUR

 5 001–10 000 EUR

>15 000 EUR Please specify

Planned monthly income in SEB accounts (in euros)

0–1 000 EURNo account in SEB bank 1 001–3 000 EUR 3 001–5 000 EUR 

10 001–15 000 EUR >15 000 EUR Please specify

Countries to/from you are going to transfer/receive funds

In which financial institutions (incl. foreign financial institutions) do you have accounts?

„Swedbank“ AB „Citadele banka“ AS Lietuvos filialas

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

Do not have it

„Paysera LT“, UAB Šiaulių bankas, AB

Other (specify)

Revolut Bank UAB

Work Real estate Shareholder of local companyStudies

Other (specify)

Connection with Lithuania 

Filled in by non-residents

our Partners’*** materialSEB** material

Communication channels

We would like to share personalised marketing material (including newsletters, offers, etc.) and surveys relevant for you. We create all the 
materials based on information* we hold about you.

What kind of material are you interested in?

Phone (call, SMS, robocall) SEB mobile application
push notifications

E-mail
We will send our material via internal 
channels of SEB (internet bank, mobile 
app, etc.). Which additional channels do 
you prefer to receive the material to?

* We ensure that you are in control of your personal data. If you disagree with your personal data being  profiled and used for direct marketing 
purposes, you can withdraw your consent at any time. All the changes you make will come into effect within one business day. More information on the 
processing and protection of personal  data is provided in Processing of Personal Data on website www.seb.lt/en/Privacy-policy.

** With your consent, we may send you direct marketing material (newsletters, offers, etc.) and surveys from the following SEB Group companies in 
Lithuania: AB SEB bankas, „SEB Life and Pension Baltic SE“ Lithuanian branch or UAB „SEB investicijų valdymas“.

*** With your consent, we may send you direct marketing material (newsletters, offers, etc.) and surveys from contractual partners of SEB Group 
companies in Lithuania.  We keep the right to change the list of Partners by adding or withdrawing them at any time. The list of contractual partners of 
SEB Group companies in Lithuania is provided on website www.seb.lt/en/Partners.
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Kliento parašas Banko darbuotojo parašas, vardas, pavardė ir pareigos

Kliento vardas ir pavardė

Data Data

 

Formos būtinumas
Pagal Lietuvos Respublikoje galiojantį Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą ir kitus Europos Sąjungoje nustatytus teisės 
aktus Lietuvoje veikiančios kredito įstaigos privalo nustatyti savo klientų tapatybę, rinkti ir tikrinti klientų duomenis bei reguliariai juos atnaujinti.

Duomenų atnaujinimas
Pasikeitus svarbiems duomenims (vardui, pavardei, gyvenamajai vietai ar pašto adresui), nedelsdami juos atnaujinkite interneto banke arba banko 
padalinyje. Jei turite klausimų dėl duomenų atnaujinimo, kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą telefonu +370 5 268 2800 arba atvykite į SEB 
banko skyrių.

Duomenų saugojimas
Jūsų duomenis saugome visą santykių su klientu laikotarpį ir paprastai 10 metų po santykių su klientu nutraukimo. 

Pasirašydamas Fizinio asmens anketą patvirtinu, kad:
- visi Fizinio asmens anketoje pateikti duomenys yra teisingi ir išsamūs;
- man žinoma, kad mano ir SEB santykiams taikomos banko / draudimo (priklausomai nuo to, su kuo mane sieja kliento santykiai) bendrosios sąlygos 

ir SEB asmens duomenų tvarkymo politika, su kuriomis galima susipažinti Banko padaliniuose ir SEB interneto svetainėje seb.lt;
- man žinoma, kad mano Fizinio asmens anketoje pateiktų duomenų pakeitimai galioja visose SEB įmonėse Lietuvoje, su kuriomis mane sieja 

sutartiniai santykiai;
- esu tikrasis lėšų, esančių mano vardu atidarytose einamosiose sąskaitose, savininkas; 
- suprantu, kad anketoje pateikta informacija ar jos dalis gali būti perduota mokesčių administratoriui ar kitai Lietuvos Respublikos Vyriausybės  

įgaliotai institucijai jų nustatyta tvarka, kai toks perdavimas atliekamas įgyvendinant Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar susitarimus, 
Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktus dėl automatinių informacijos apie finansines sąskaitas mainų.

Client signature

Signature of the Customer Signature, of the bank officer, first name and surname, position

Client first name and surname

Date Date

Necessity of the form
According to the Money Laundering and Terrorist Financing Prevention Act, effective in the Republic of Lithuania, and other legislation established 
in the European Union, the credit institutions, active in Lithuania, are obliged to establish the identity of their customers and collect and examine 
the data of the customers and update these on a regular basis.

Updating of data
Whenever your important information (name, residence or postal address) changes, please update these immediately either in Internet Bank or 
at a bank office. If you have any questions about updating the data, please contact our Customer Support on +370 5 268 2800 or visit a branch 
office of SEB.

Preservation of data
We preserve your data throughout the client relationship and generally for 10 years after the termination of the client relationship.

By signing the Questionnaire for Natural Person, I confirm that:
- all the data on the Questionnaire for Natural Person is correct and complete;
- I am aware that the general terms and conditions of the bank/insurance (depending with whom I have the client relationship) and SEB’s Terms and 

Conditions for Policy of Processing for Personal Data, available at the Bank’s offices and on SEB’s website at seb.lt, are applied to the relations 
between me and SEB;

- I am aware that the changes in the data provided by me on the Questionnaire for Natural Person shall apply in all SEB companies in Lithuania, with 
whom I have a contractual relationship;

- I am the actual owner of the funds in the current accounts opened in my name;
- I am aware that all or part of the information provided in this Questionnaire may be transferred to the tax administrator or to any other institution 

authorized by the Republic of Lithuania in accordance with international treaties or agreements, legislation of the European Union as well as the 
Republic of Lithuania regarding automated exchange of information on financial accounts.
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