Kredito kortelės paraiška
(Prašymas pildomas didžiosiomis raidėmis)
Prašau:

išduoti kredito kortelę (-es)

pakeisti kredito limito sąlygas

Kredito kortelė
AB SEB banko sąskaitos, iš kurios bus nurašoma privaloma dengti kredito
limito dalis, numeris *

Pageidaujamas kredito limito
dydis

Kortelės rūšis

* Jei neturite sąskaitos AB SEB banke, prašome ją atsidaryti

Visa Classic
(be kredito limito)
Visa Classic (kredito)

eurai (-ų)

MasterCard Standard

eurai (-ų)

Mano VISA (kredito)

eurai (-ų)
Paveiksliuko Nr.

Visa vartojimo kredito

eurai (-ų)
Pageidaujama mėnesio įmokos nurašymo iš banko sąskaitos diena (3–28 d.)
Pageidaujamas kredito limito grąžinimo terminas (3–36 mėn.)

Visa Gold

eurai (-ų)

Visa Platinum

eurai (-ų)

Vardas ir pavardė kortelėje (ne daugiau kaip 21 ženklas)

Kortelės sąskaitos mėnesio ataskaitą pageidauju gauti:
el. paštu

interneto banke

Klientas

Sutuoktinis

Vardas

Pavardė

Vardas

Pavardė

Asmens kodas

Paso / Asmens taptybės kortelės Nr.

Asmens kodas

Paso / Asmens taptybės kortelės Nr.

Darbovietės pavadinimas,
pareigos

Ar darbo sutartis terminuota ?

Darbovietės pavadinimas,
pareigos

Ar darbo sutartis terminuota ?

1.
2.
Mėnesio pajamos

Taip

Ne

Taip

Ne

1.
2.

Mėnesio finansiniai įsipareigojimai
eurai (-ų)

eurai (-ų)

Bendras darbo stažas

metai (-ų)

mėnesiai (-ių)

Išsilavinimas

Ne

Taip

Ne

Mėnesio finansiniai įsipareigojimai
eurai (-ų)

eurai (-ų)

Bendras darbo stažas

metai (-ų)

mėnesiai (-ių)

Išsilavinimas

Aukštasis

Vidurinis

Aukštesnysis

Studijuoju

Neįgijęs (-usi)
vidurinio
išsilavinimo

Gyvenamosios vietos adresas

Mobiliojo ryšio tel.

Mėnesio pajamos

Taip

Aukštasis

Vidurinis

Aukštesnysis

Studijuoju

Neįgijęs (-usi)
vidurinio
išsilavinimo

Gyvenamosios vietos adresas

El. pašto adresas

Mėnesio būsto nuomos išlaidos (pildoma, jei patiriamos)

Mobiliojo ryšio tel.

eurai (-ų)

El. pašto adresas

Mėnesio būsto nuomos išlaidos (pildoma, jei patiriamos)

eurai (-ų)

Informacija apie kelionės draudimą
Pildoma, jei užsakoma Visa Classic (kredito), MasterCard Standard, Mano VISA (kredito), Visa Gold, Visa Platinum kortelė (-ės) / keičiamos šios kortelės
(-ių) kredito limito sąlygos
AB SEB banko išduodamų kredito kortelių turėtojai yra draudžiami kelionės užsienyje draudimu. Paraiškos pildymo metu galiojančios kelionės užsienyje
draudimo sąlygos yra išdėstytos Kelionių draudimo taisyklėse Nr. 061 ir Kelionės užsienyje finansinių nuostolių draudimo sąlygų specialiajame apraše, su
kuriais Klientas supažindinamas, kai pildo šį prašymą, ir kurie taip pat skelbiami AB SEB banko interneto svetainėje www.seb.lt.
Prašom pažymėti, kurie iš nurodytų teiginių yra teisingi
Man yra 71 ar daugiau metų
Turiu / ketinu per artimiausius 4 metus gauti kitos (ne
Lietuvos) valstybės pilietybę ir joje gyventi nuolat ir /
arba gyventi kitoje šalyje (ne Lietuvoje)

Jei pažymėjote nors vieną teiginį kaip teisingą:
AB SEB bankas informuoja, kad kelionės užsienyje draudimo paslauga neatitinka
Jūsų poreikių ir Jūs negalėsite pasinaudoti visa ar dalimi teikiamos kelionės užsienyje
draudimo paslaugos bei gauti draudimo išmokų. AB SEB bankas siūlo įvertinti, ar Jūsų
poreikius atitinka mokėjimo kortelė, susieta su kelionės užsienyje draudimu

Aš neplanuoju per artimiausius 4 metus keliauti į užsienį
Nepageidauju kelionės draudimo

Jei pažymėjote teiginį kaip teisingą:
AB SEB bankas siūlo įvertinti, ar Jums reikalinga mokėjimo kortelė, susieta su kelionės
užsienyje draudimu.

Esu apsidraudęs (-usi) kelionės užsienyje draudimu

Jei pažymėjote teiginį kaip teisingą:
Jeigu jau esate apsidraudęs (-usi) galiojančiu kelionės užsienyje draudimu, vadovaujantis
Lietuvos Respublikos teisės aktais, draudimo išmoka, mokėtina Jums iš vienos ar kelių
draudimo bendrovių, neviršys didžiausios Jūsų patirtų nuostolių sumos. AB SEB bankas
siūlo įvertinti, ar Jums reikalinga mokėjimo kortelė, susieta su kelionės užsienyje draudimu.

Kliento sutikimas
1. Sutinku, kad AB SEB bankas teiktų paklausimus, gautų mano asmens duomenis iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos („Sodra”), Skolininkų
administravimo informacinės sistemos (UAB „Creditinfo Lietuva“), Lietuvos banko paskolų rizikos duomenų bazės, Centrinės hipotekos įstaigos
hipotekos, Turto arešto aktų bei neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registrų, Vidaus reikalų ministerijos negaliojančių asmens dokumentų ir ieškomų
asmenų registrų, Valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto ir gyventojų registrų bei kitų registrų ir naudotų juos įvertindamas mano pateiktos informacijos teisingumą, mano kreditingumą, ūkinę ir finansinę veiklą kreditavimo paslaugų man teikimo ir naudojimosi jomis laikotarpiu.
2. Sutinku, kad AB SEB bankas gautų 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, nurodytų Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, 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.
3. 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) pareiškimoteismui iškelti bankroto bylą.
4. Prašau mano vardu atidaryti kredito kortelės sąskaitą bei išduoti kortelę ir suteikti asmens atpažinimo kodą – PIN.
5. Patvirtinu, kad, prieš pildydamas (-a) šį prašymą, susipažinau su AB SEB banko bendrosiomis paslaugų teikimo taisyklėmis, informacijos apie komisinį
atlyginimą dokumentu, mokėjimo kortelių išdavimo ir naudojimo sąlygomis, mokėjimo kortelių kainynu ir su jais sutinku.
6. Patvirtinu, kad man yra žinoma, jog, man nepateikus visos prašyme nurodytos informacijos, AB SEB bankas turi teisę neatidaryti kredito kortelės
sąskaitos, neišduoti kortelės ir / ar nekeisti kredito limito sąlygų.
7. Patvirtinu, kad prašyme pateikta informacija yra teisinga, ir įsipareigoju nedelsdamas (-a) raštu informuoti AB SEB banką apie bet kokius pateiktos
informacijos pasikeitimus.
8. 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.
9. Patvirtinu ir garantuoju, kad mano pateikto paveiksliuko, kuris bus atspausdintas Mano VISA (kredito) kortelėje, naudojimas nepažeidžia jokių trečiųjų
asmenų teisių (taip pat ir autorių teisių) ir nėra jokių teisėtų trečiųjų asmenų pretenzijų į pateikiamą paveiksliuką ar atskiras jo dalis, taip pat patvirtinu ir
garantuoju, kad paveiksliuke esantis asmens (-ų) atvaizdas yra naudojamas su atvaizdo savininko žinia ir jo sutikimu, todėl bankas ar banko pasitelkti
tretieji asmenys neatsako už galimus autorių, žmogaus privatumo ir kitų teisių pažeidimus.
10.
Sutinku, kad pagal šį mano užpildytą prašymą pakeisti turimos kortelės kredito limito sąlygas AB SEB bankui priėmus sprendimą dėl mano kortelės
(-ių) kredito limito sąlygų pakeitimo šis sprendimas įsigaliotų apie pakeitimą informavus mane šiame prašyme nurodytu telefono numeriu *.
11.Patvirtinu (jei prašoma išduoti Visa Classic (kredito), MasterCard Standard, Mano VISA (kredito), Visa Gold, Visa Platinum kortelė (-ės) / keičiamos šios
kortelės (-ių) kredito limito sąlygos), kad esu tinkamai informuotas apie man galiosiančias kelionės užsienyje draudimo svarbiausias sąlygas, man buvo
sudarytos sąlygos susipažinti su Kelionių draudimo taisyklėmis Nr. 061 ir Kelionės užsienyje finansinių nuostolių draudimo sąlygų specialiuoju aprašu,
įvertinau, ar draudimo paslauga atitinka mano poreikius, ir pasirinkau šiame prašyme nurodytą mokėjimo kortelę ir kartu su ja susietą kelionių užsienyje
draudimo paslaugą.
12.
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.).
* Sutikimas galioja, jeigu Klientas pageidauja pakeisti turimos kredito kortelės kredito limito sąlygas.
Pastaba. Jei Klientas pirmiau nurodytų sutikimų neduoda, AB SEB bankas turi teisę nesuteikti kreditavimo paslaugos ir / ar keisti kreditavimo paslaugos
sąlygas.

Klientas
(parašas, vardas ir pavardė)

(data)

Sutuoktinio sutikimas
1. Sutinku, kad šio prašymo pagrindu mano sutuoktiniui būtų atidaryta banko sąskaita su kredito limitu bei išduota kredito kortelė ir suprantu, kad šis
finansinis įsipareigojimas gali būti vertinamas kaip bendras šeimos finansinis įsipareigojimas kreipiantis dėl vartojimo kredito ateityje.
2. Patvirtinu, kad esu informuotas (-a) apie savo teisę susipažinti su AB SEB banko tvarkomais mano asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti, sunaikinti
savo asmens duomenis arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus, jei duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos įstatymų, nesutikti,
kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys.
3. Sutinku, kad AB SEB bankas teiktų paklausimus, gautų mano asmens duomenis iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos („Sodra”), Skolininkų
administravimo informacinės sistemos (UAB „Creditinfo Lietuva“), Lietuvos banko paskolų rizikos duomenų bazės, Centrinės hipotekos įstaigos
hipotekos, Turto arešto aktų bei neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registrų, Valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto ir gyventojų
registrų bei kitų registrų ir naudotų juos įvertindamas mano pateiktos informacijos teisingumą, mano kreditingumą, ūkinę ir finansinę veiklą kreditavimo
paslaugų man teikimo ir naudojimosi jomis laikotarpiu.
4. Sutinku, kad AB SEB bankas gautų 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, nurodytų Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, 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.
5. 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.

Sutuoktinis
(parašas, vardas ir pavardė)

(data)

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
Darbuotojo, suteikusio paslaugą, atpažinimo numeris

