LAIDUOTOJO PARAIŠKA (FIZINIS ASMUO)
1. PAGRINDINIAI PAREIŠKĖJO DUOMENYS
Vardas, pavardė

Asmens kodas

Vardas, pavardė, jei per paskutinius 3 metus buvo keista

Elektroninio pašto adresas

Asmens dokumento
tipas ir nr.

Pasas, Nr.
Asmens tapatybės kortelė, Nr.

Gyvenamosios
vietos tipas

Gyvenamosios vietos adresas

Nuosavas būstas
Nuomojamas būstas

Telefono nr.

Kita (įrašykite):
Banko sąskaitos* Nr.

* Jei neturite sąskaitos „Swedbank“, AB, prašome užpildyti prašymą sudaryti banko sąskaitos sutartį banko padalinyje
Išsilavinimas

Aukštasis

Aukštesnysis

Nebaigtas aukštasis

Spec.vidurinis

Vidurinis

Pradinis

Pagrindinės darbovietės pavadinimas

Darbas užsienyje

Pagrindinės darbovietės adresas

Darbovietės
veiklos sritis

Užimamos pareigos

Darbo sutarties
rūšis

Pensininkas

Nedirbantis

Darbo stažas dabartinėje darbovietėje

Sveikatos apsauga ir socialinis darbas

Valstybės valdymas ir gynimas

Finansinis tarpininkavimas

Žemės ūkis, miškininkystė, žuvininkystė, medžioklė

Pramonė

Švietimas, kultūra

Statyba, apdirbamoji pramonė

Nekilnojamas turtas, nuoma

Kita (įrašykite):

Teisinis tarpininkavimas, auditas ar kita veikla

Informacinės technologijos

Transportas, pervežimas, ryšiai

Prekyba, aptarnavimas

Įmonės vadovas

Specialistas, tarnautojas

Vadovas (skyriaus, padalinio)

Darbininkas

Neterminuota

Kita (įrašykite):

Terminuota iki (įrašykite):

Kitos darbovietės**
** Nurodykite kitas darbovietes (jei yra), nurodant įmonės pavadinimą, užimamas pareigas ir darbo stažą
Šeiminė padėtis

Vedęs / Ištekėjusi

Nevedęs / Netekėjusi

Išsiskyręs (-usi)

Našlys (-ė)

Išlaikytinių skaičius

Bendras gyvenimas nesusituokus
Sutuoktinio / partnerio vardas, pavardė

2. TURIMAS TURTAS
Turto rūšis

Turto pavadinimas

Turto apibūdinimas (taip pat nurodyti, jei priklauso tik dalis turto,
pvz. jungtinės nuosavybė teise kartu su sutuoktiniu)

Nekilnojamasis turtas

Rūšis

Adresas, plotas

Transporto priemonė

Markė

Pirmos registracijos metai

Vertybiniai popieriai

Emitento pavadinimas

Vertybinių popierių pavadinimas, skaičius, dalis kapitale (proc.)

Terminuotasis indėlis

Banko pavadinimas

Terminas

Vertė (EUR)

Ribojimai (TAIP/NE)***

Kita
***Pažymėkite TAIP, jei turtas (jums priklausanti jo dalis) yra įkeistas, areštuotas, į jį nukreiptas išieškojimas arba jis (jo dalis) turi kitų tiesiogiai su juo (jo dalimi) susietų finansinių įsipareigojimų

PAREIŠKĖJO PATVIRTINIMAS: Patvirtinu, kad pateikta informacija yra teisinga ir išsami
Vardas, pavardė

Parašas

Data

3. PAJAMOS (ATSKAIČIUS MOKESČIUS)
Darbo užmokestis

Individualios veiklos pajamos

Nekilnojamojo turto nuoma

Komandiruotpinigiai, dienpinigiai

Automobilio nuoma

Dividendai

Pajamos iš autorinės veiklos

Kitos pajamos (įrašykite)
VISOS PAJAMOS

Pajamos pagal verslo liudijimą

4. FINANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI NE SWEDBANK GRUPĖS ĮMONĖSE (Nurodomi ne „Swedbank“, AB grupės įmonėse Lietuvoje turimi ir planuojami įsipareigojimai)
Kreditorius

Įsipareigojimų tipas






Terminas (metai iki)

Mėn.įmoka (EUR)

Paskolos likutis (EUR)

VISO ĮSIPAREIGOJIMAI

FINANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI SWEDBANK GRUPĖS ĮMONĖSE
Ne

Taip

6. LAIDUOJAMA UŽ
Įmonės, už kurią laiduojama, pavadinimas, juridinio asmens kodas
Įmonės, už kurią laiduojama, įsipareigojimo rūšis

Valiuta

Suma, už kurią laiduojama (EUR)

VISO ĮSIPAREIGOJIMAI

(Pareiškėjas),

Aš
(Vardas, Pavardė)

1) patvirtinu, kad paraiškoje pateikta informacija yra teisinga, galiojanti ir išsami. Jeigu šis patvirtinimas neteisingas, „Swedbank", AB (toliau – Bankas) gali nesuteikti
finansavimo, už kurį aš laiduoju;
2) patvirtinu, kad (i) susipažinau ir sutinku su Banko patvirtintais Asmens duomenų tvarkymo principais, kurie skelbiami www.swedbank.lt bei pateikiami Banko klientų
aptarnavimo padaliniuose, ir (ii) man yra žinoma, jog vadovaujantis minėtais Asmens duomenų tvarkymo principais Bankas turi teisę gauti mano asmens duomenis iš
juos tvarkančių asmenų tam, kad Bankas galėtų įvertinti mano kreditingumą ir finansinę riziką bei valdyti įsiskolinimą suteikiant finansavimą asmeniui, už kurį aš laiduoju,
ir tokio finansavimo naudojimosi laikotarpiu;
3) sutinku, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, VĮ Registrų centras, UAB „Creditinfo Lietuva“ ir finansų įstaigos Bankui paprašius pateiktų jam turimus
mano asmens duomenis (vardą, pavardę, asmens kodą, adresą, telefono ryšio numerį, pageidautų finansinių ir (arba) turtinių įsipareigojimų, dėl kurių buvo priimtas
teigiamas ar neigiamas sprendimas, rūšis ir sumas, esamų finansinių ir (arba) turtinių įsipareigojimų rūšis, sumas ir vykdymo terminus, duomenis apie visų mano
įsipareigojimų vykdymą, taip pat duomenis apie mano darbovietę, pajamas, jų rūšis bei šaltinius, šeiminę padėtį, vaikų skaičių ir kitus duomenis, būtinus rizikos vertinimui
ir įsiskolinimo valdymui) tam, kad Bankas galėtų įvertinti mano kreditingumą ir finansinę riziką bei valdyti įsiskolinimą suteikiant finansavimą asmeniui, už kurį aš laiduoju,
ir tokio finansavimo naudojimosi laikotarpiu;
4) patvirtinu, kad per paskutinius 10 metų nebuvau pripažintas nemokiu/bankrutavusiu, taip pat šios paraiškos pateikimo metu nesu pateikęs ir neketinu artimiausiu metu
teikti atitinkamai institucijai prašymo dėl bankroto bylos man pačiam iškėlimo;
5) jeigu finansavimo pasiūlymą asmeniui, už kurį aš laiduoju, pateiks „Swedbank lizingas“, UAB, ši paraiška ir visi joje pateikti mano sutikimai bei patvirtinimai
laikomi pateiktas ir „Swedbank lizingas“, UAB.
Taip*

(Pareiškėjo parašas)

;

Ne*

(Pareiškėjo parašas)

**

, nesutinku su

* Pasirašydamas prie žodžio „Taip“, Pareiškėjas sutinka ir patvirtina visus išdėstytus teiginius; pasirašydamas prie žodžio „Ne“, Pareiškėjas turi nurodyti, su kuo nesutinka.
** Jeigu Pareiškėjas nesutinka, kad Bankas kreiptųsi į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą dėl duomenų apie Pareiškėjo pajamas gavimo, tuo pačiu jis
įsipareigoja šios paraiškos pagrindu sudarytos sutarties galiojimo laikotarpiu iki kiekvienų kalendorinių metų sausio 31 dienos pateikti Bankui jam priimtiną
dokumentą apie Pareiškėjo gautas pajamas per praėjusius kalendorinius metus. Jeigu Pareiškėjas nepateikia šios pažymos per anksčiau nurodytą terminą, tai reiškia,
kad jis sutinka, jog Bankas pats kreiptųsi į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą ir gautų jos turimus duomenis apie Pareiškėjo pajamas anksčiau nurodytais
tikslais.
PAREIŠKĖJO PATVIRTINIMAS
Vardas, pavardė

Parašas

Data

Parašas

Data

PILDO BANKAS
Vadybininkas (vardas, pavardė)

