Kredito paraiška
Lizingas (paslaugą teikia AB SEB bankas ir /arba paraiškoje nurodytas tarpininkas - turto pardavėjas)
Duomenys apie įsigyjamą turtą
verslui / profesinei veiklai

Įsigyjamo turto paskirtis

vartojimui

Turtas

Pardavėjo pavadinimas

Pirmosios registracijos data

Nauja transporto priemonė

Kaina eurais (su PVM)

Likutinė vertė eurais

Durų skaičius

Variklio darbinis tūris (cm3)

Variklio galia (AG)

Kuro tipas

Lizingo terminas

Pradinė įmoka

Palūkanų rūšis

mėnesiai (-ių)

proc.

Pastoviosios

Kintamosios

eurai (-ų)

SUTUOKTINIS

KLIENTAS
Vardas

Pavardė

Vardas

Pavardė

Asmens kodas

Paso / Asmens tapatybės kortelės Nr. Asmens kodas

Paso / Asmens tapatybės kortelės Nr.

Darbovietės pavadinimas, pareigos

Ar darbo sutartis terminuota?

Ar darbo sutartis terminuota?

Darbovietės pavadinimas, pareigos

1.

Taip

Ne

1.

Taip

Ne

2.

Taip

Ne

2.

Taip

Ne

Mėnesio pajamos

Mėnesio finansiniai įsipareigojimai
eurai (-ų)

Bendras darbo stažas

eurai (-ų)
metai (-ų)

mėnesiai (-ių)

Išsilavinimas
Aukštasis

Mėnesio pajamos

Mėnesio finansiniai įsipareigojimai
eurai (-ų)

Bendras darbo stažas

eurai (-ų)
metai (-ų)

mėnesiai (-ių)

Išsilavinimas
Aukštesnysis

Studijuoju aukštojoje mokykloje

Vidurinis

Aukštasis

Neįgijęs (-usi) vidurinio išsilavinimo

Studijuoju aukštojoje mokykloje

Gyvenamosios vietos adresas
Mobiliojo ryšio tel.

Aukštesnysis

Vidurinis
Neįgijęs (-usi) vidurinio išsilavinimo

Gyvenamosios vietos adresas
El. pašto adresas

Mėnesio būsto nuomos išlaidos (pildoma, jei patiriamos)

Mobiliojo ryšio tel.

El. pašto adresas

eurai (-ų)

KLIENTO IR SUTUOKTINIO
1. Patvirtinu, kad paraiškoje pateikta informacija yra teisinga ir man yra žinoma, kad, nepateikus visos paraiškoje nurodytos informacijos, AB SEB bankas
turi teisę nesuteikti paslaugos.
2. Suprantu, kad mano asmens duomenis tvarkys AB SEB bankas. Patvirtinu, kad asmens duomenų pateikimo metu man buvo sudaryta galimybė
susipažinti su SEB įmonių Lietuvoje asmens duomenų tvarkymo politika, su kuria bet kuriuo metu galiu susipažinti www.seb.lt (www.seb.lt/sites/default/
files/web/pdf/Privatumo_politika2018.pdf).
3. Esu informuotas (-a), kad AB SEB bankas teiks paklausimus, gaus mano asmens duomenis iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos („Sodra“),
Skolininkų administravimo informacinės sistemos (UAB „Creditinfo Lietuva“), Lietuvos banko paskolų rizikos duomenų bazės ir Asmenų, dėl kurių yra
pateikti prašymai neleisti jiems sudaryti vartojimo kredito sutarčių, sąrašo, Centrinės hipotekos įstaigos hipotekos ir turto arešto aktų registrų, Vidaus
reikalų ministerijos negaliojančių asmens dokumentų ir ieškomų asmenų registrų, Valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto ir gyventojų
registrų bei kitų registrų ir naudos juos įvertindamas mano pateiktos informacijos teisingumą, mano kreditingumą, ūkinę ir finansinę veiklą kreditavimo

paslaugų man teikimo ir naudojimosi jomis laikotarpiu. Į minėtus registrus AB SEB bankas kreipiasi tiesiogiai arba per UAB „Creditinfo Lietuva“.
4. Esu informuotas (-a), kad mano asmens duomenys bus teikiami turto draudimo įmonėms ar draudimo brokerių įmonėms tam, kad jos galėtų tvarkyti
įsipareigojimų pagal kreditavimo paslaugos sutartį apskaitą, įvertinti draudimo sąlygų priimtinumą AB SEB bankui tuo atveju, kad sudarius kreditavimo
paslaugos sutartį lizingu įsigyjamas turtas būtų apdraustas banko naudai.
5. Esu informuotas (-a), kad AB SEB bankas gaus ir teiks mano vardą, pavardę, asmens kodą (jeigu asmens kodas nesuteiktas, – asmens dokumento
duomenis), pageidautų finansinių įsipareigojimų, dėl kurių buvo priimtas neigiamas sprendimas, rūšis ir sumas, esamų finansinių įsipareigojimų rūšis,
sumas, vykdymo terminus, duomenis apie šių įsipareigojimų vykdymą, taip pat duomenis apie buvusius finansinius įsipareigojimus ir jų vykdymą ir kitus
duomenis, jei tai neprieštarauja teisės aktams, mokumo ir finansinės rizikos vertinimo bei įsiskolinimo valdymo tikslais iš Lietuvos Respublikos teritorijoje
veikiančių kredito įstaigų, finansų įmonių ar kitų asmenų, dalyvaujančių UAB „Creditinfo Lietuva“ (įm. k. 111689163) administruojamoje kreditų biuro
informacinėje sistemoje Infobankas ar kitoje atitinkamoje sistemoje. Informacija apie šias įmones pateikiama svetainėje www.creditinfo.lt. Suprantu, kad iš
kitų įmonių gauti duomenys be atskiro mano sutikimo nebus panaudoti tiesioginės rinkodaros tikslais.
6. Patvirtinu, kad, prieš pildydamas (-a) šią paraišką, buvau supažindintas (-a) su prašomos kreditavimo paslaugos teikimo sąlygomis ir įkainiais.
7. Patvirtinu, kad nesu nemokus (-i), kaip nemokumą apibrėžia Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymas, man nėra ir nebuvo iškelta
bankroto byla, nesu ir nebuvau pateikęs (-usi) pranešimo kreditoriams apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo ir nesu ir nebuvau pateikęs
(-usi) pareiškimo teismui iškelti bankroto bylą.
8. Patvirtinu, kad nėra kitų aplinkybių, kurios gali daryti įtaką mano mokumui ar sutrukdyti vykdyti ketinamus prisiimti įsipareigojimus (pvz. nėra pradėtas
ikiteisminis tyrimas, civilinėje ar baudžiamojoje byloje man nėra taikomi apribojimai, pagal sudarytas sutartis nereikalaujama gauti išankstinių sutikimų
skolintis ir pan.).

Klientas
(parašas, vardas ir pavardė)

(data)

(parašas, vardas ir pavardė)

(data)

Sutuoktinis

PASTABA. Jei Klientas pirmiau nurodytų sutikimų neduoda, AB SEB bankas turi teisę nesuteikti kreditavimo paslaugos ir / ar keisti kreditavimo
paslaugos sąlygas.

PILDO AB SEB BANKO DARBUOTOJAS
AB SEB banko

Paraiškos registravimo Nr.

Paraiška priimta

Paraiškos registravimo data ir laikas

Paraiška atmesta

(įgalioto darbuotojo parašas, vardas ir pavardė)

Atmetimo priežastys

