"SWEDBANK LIZINGAS", UAB
Konstitucijos pr. 20A, 09321 Vilnius

JURIDINIO ASMENS PARAIŠKA LIZINGUI

Tel. 1633, fax (8-5) 278 6401
info@swedbank.lt, www.swedbank.lt/lizingas

1. PAGRINDINIAI PAREIŠKĖJO DUOMENYS

Pavadinimas

Juridinio asmens kodas

Juridinis adresas

Telefonas/Faksas

Faktinis adresas

El. paštas

Vadovas (vardas, pavardė, asmens kodas)

Telefonas/El.paštas

Vyr. buhalteris (vardas, pavardė, asmens kodas)

Telefonas/El.paštas

Kontaktinis asmuo (vardas, pavardė, pareigos)

Telefonas/El.paštas
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2. AKCININKAI (KITI DALYVIAI), TURINTYS DAUGIAU NEI 5 % PAREIŠKĖJO AKCIJŲ (KITŲ KAPITALO DALIŲ)
Akcininko pavadinimas/ vardas, pavardė

Juridinio asmens kodas / asmens kodas

Akcijų dalis, %

3. PAREIŠKĖJO IR AUKŠČIAU IŠVARDINTŲ AKCININKŲ TURIMI AKCIJŲ (KITŲ KAPITALO DALIŲ) PAKETAI KITOSE ĮMONĖSE
(jei turima daugiau nei 5 %)
Įmonės pavadinimas ir juridinio asmens kodas

Akcininkas (pavadinimas / vardas pavardė)

Akcijų dalis, %

4. DUOMENYS APIE PAGEIDAUJAMĄ TURTĄ
Pavadinimas, modelis, pagaminimo metai, registracijos Nr., kiekis, aprašymas

Turto pardavėjas

5. PAGEIDAUJAMOS FINANSAVIMO SĄLYGOS

Sutarties laikotarpis

Sandorio tipas

Veiklos nuoma

Kaina su PVM (eurais)

Juridinio asmens kodas

Telefonas

Pirmoji įmoka (nuo turto vertės, %)

Įmokų mokėjimo diena

Finansinis lizingas

15-a

6. TRUMPAS PAREIŠKĖJO APRAŠYMAS

Pareiškėjo veikla

30-a

Aktyvios veiklos pradžia

Pagrindiniai produktai ir pajamų pagal juos paskirstymas (%)
Pagrindiniai klientai (jiems tenkanti pardavimų dalis (%))
Pagrindiniai tiekėjai (jiems tenkanti pardavimų dalis (%), gaunami mokėjimo atidėjimai dienomis)
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas per ataskaitinį laikotarpį (eurais)

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas per ankstenį ataskaitinį laikotarpį (eurais)

7. ILGALAIKIS TURTAS
DATA_______________________

VALIUTA_________________________

Ilgalaikis turtas (prašome iššifruoti sumas, viršijančias 10 % viso ilgalaikio turto)
Nr.

Turto pavadinimas, minimalus aprašymas

Balansinė likutinė vertė

%

1
2
3
4
Visa ilgalaikio turto balansinė vertė

PAREIŠKĖJO PATVIRTINIMAS
Pareigos, vardas, pavardė

Parašas

A.V.

Data

8. PAREIŠKĖJO FINANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI (paskolos, lizingas ir kt.) IR ĮSIPAREIGOJIMAI PAREIŠKĖJUI
Kreditorius (iš ko gauta)/
Skolininkas (kam suteikta)

Įsipareigojimų rūšis

Suma

Valiuta

Terminas

Palūkanos

Užtikrinimo priemonės

Ilgalaikiai

Trumpalaikiai

Įsipareigojimai akcininkams ir kt. susijusiems asmenims

Nebalansiniai įsipareigojimai (suteikti laidavimai ir kt.)

Iš viso:
Įsipareigojimai pareiškėjui

Iš viso:

9. PIRKĖJAI
Gautinos sumos ______________________

Ataskaitinė data_______________________

Pirkėjo pavadinimas/gautina suma iš

Visa suma

Iš jų pradelsta virš
180 dienų

Pirkėjams taikomas mokėjimo
atidėjimas

Iš jų pradelsta virš
180 dienų

Tiekėjų taikomas mokėjimo atidėjimas

Pirkėjų skolos

Kitos gautinos sumos

Iš viso įsiskolinimų virš 180 dienų:
Iš viso įsiskolinimų:

10. TIEKĖJAI

Gautinos sumos ______________________

Ataskaitinė data_______________________

Tiekėjo pavadinimas/Mokėtina suma kam

Visa suma

Skolos tiekėjams

Kitos mokėtinos sumos

Iš viso įsiskolinimų virš 180 dienų:
Iš viso įsiskolinimų:
(Pareiškėjas) ir jo atstovas:
1) patvirtina, kad visa šioje paraiškoje pateikta informacija yra teisinga, galiojanti ir visapusiška. Pateikus neteisingą informaciją ar nuslėpus svarbią informaciją, "Swedbank
lizingas", UAB gali vienašališkai nutraukti šios paraiškos pagrindu sudarytą sutartį;
2) sutinka, kad "Swedbank lizingas", UAB prašytų bei gautų visą informaciją žodžiu ir raštu apie Pareiškėją ir jo atstovą (-us) (gaunamas pajamas, turimą turtą, sandorius,
prisiimtus finansinius įsipareigojimus, sąskaitose atliekamas operacijas, pareiškėjui (jo atstovams) pareikštus reikalavimus ir kt.) iš visų įmonių, įstaigų ir organizacijų (įskaitant
kredito įstaigas bei kitas finansų įstaigas, VĮ Registrų centras, kitus valstybės registrus) mokumo ir kredito rizikos įvertinimo bei įsiskolinimo valdymo tikslais, taip pat siekdamas
laikytis jam privalomų teisės aktų reikalavimų;
3) patvirtina, kad "Swedbank lizingas", UAB informavo jį apie kintamų palūkanų (kintamos palūkanų bazės) padidėjimo įtaką Pareiškėjo įmokoms (nurodė galimus įmokų pasikeitimus). Pareiškėjui ir jo atstovui suprantama minėta rizika ir įtaka įmokoms;
4) sutinka, kad "Swedbank lizingas", UAB pagal šioje paraiškoje nurodytą adresą, telefono ir fakso numerį ar el. pašto adresą pateiktų informaciją (telefonu, SMS, el. paštu ir kt.
būdais) apie priimtus sprendimus dėl finansavimo suteikimo ir kitą informaciją, susijusią su prašomu finansavimu, sudarytas sutartis ir jų vykdymą;
5) sutinka, kad "Swedbank lizingas", UAB pagal šioje paraiškoje nurodytą adresą, telefono ir fakso numerį ar el. pašto adresą pateiktų reklaminio bei informacinio turinio
pranešimus apie "Swedbank lizingas", UAB, kitų "Swedbank" finansinės grupės įmonių bei bendrovės partnerių siūlomas naujas prekes ir paslaugas.
Pasirašydamas laukelyje „Pareiškėjo patvirtinimas“, Pareiškėjo atstovas sutinka ir pritaria visiems aukščiau išdėstytiems teiginiams. Norėdamas pareikšti prieštaravimą ar
nesutikimą, Pareiškėjo atstovas turi aiškiai nurodyti, su kuo nesutinka. Nesutinku su __________________________________________________________________.

PAREIŠKĖJO PATVIRTINIMAS

Pareigos, vardas, pavardė

Parašas

A.V.

Data

