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

ŪKININKO PARAIŠKA LIZINGUI

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

1. PAGRINDINIAI PAREIŠKĖJO DUOMENYS
Vardas, pavardė

Asmens kodas

Gyvenamosios vietos adresas

Telefonas/Faksas

Ūkio adresas

Ūkio kodas

Paso (asmens tapatybės kortelės) Nr.

Ūkio steigimo data

Asmens socialinio draudimo (pažymėjimo) Nr.

El.paštas

Numeris pareiškėjo banko sąskaitos „Swedbank“, AB, iš kurios bus nurašomi mokėjimai pagal E. sąskaitos automatinio mokėjimo paslaugą ir prie kurios per Swedbank internetinę
bankininkystę bus pateikiami atnaujinti mokėjimo grafikai – LT_______________________.
Uždarius šią sąskaitą, atnaujinti mokėjimo grafikai bus pateikiami prie kitos pareiškėjo banko sąskaitos. Iki sutarties sudarymo pareiškėjas privalo atsidaryti sąskaitą „Swedbank“,
AB ir sudaryti elektroninių paslaugų teikimo sutartį dėl Swedbank internetinės bankininkystės paslaugos, jei pareiškėjas jų dar neturi.

2. INFORMACIJA APIE ŠEIMĄ
Nevedęs / netekėjusi

Vedęs / ištekėjusi

Išsiskyręs (-usi)

Našlys (-ė)

Šeimos narių skaičius

Ūkininko išsilavinimas

Iš jų išlaikytinių

Šeimos narių, dirbančių ūkyje, skaičius

3. PATEIKIAMI DOKUMENTAI (dokumentų kopijos turi būti patvirtintos pareiškėjo parašu)
Pasas (asmens tapatybės kortelė)

PVM mokėtojo pažymėjimas

Ūkio registravimo pažymėjimas

Finansinės ataskaitos už 3-12 paskutinių mėn.

Kiti

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

Kaina, eurais

Turto pardavėjas

Įmonės kodas

Atstovas

Telefonas

5. TURTO PASKIRTIS
Vartojimui

Ūkinei-komercinei veiklai

6. PAGEIDAUJAMOS FINANSAVIMO SĄLYGOS
15-a

Sutarties laikotarpis Likutinė vertė (%, veiklos nuomos ir lizingo su likutine verte atveju)

Pirmoji įmoka (nuo turto vertės, %)

Įmokų mokėjimo diena
30- a

Ypatingos sąlygos

Papildomos paslaugos

Turto (Kasko) draudimas

E-sąskaitos mokėjimams pagal sutartį pateikiamos Swedbank Interneto banke, nebent Pareiškėjas pažymi, kad pageidauja gauti e-sąskaitas internetu (E-pay)
e-sąskaita pateikiama internetu (E-pay)

7. TURTO ATPIRKĖJAS

/ LAIDUOTOJAS
Buveinės adresas (gatvė, namas/pašto dėžutė, pašto kodas, miestas)

Pavadinimas
Atstovas

Įmonės kodas

Telefonas

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

Įsipareigojimų rūšis

Suma

Valiuta

Terminas

PAREIŠKĖJO PATVIRTINIMAS

Patvirtinu, kad pateikta informacija yra teisinga ir išsami
Pareigos, vardas, pavardė

Parašas

Data

Palūkanos

Užtikrinimo priemonės

9. INFORMACIJA APIE NAUDOJAMĄ ŽEMĘ

Bendras žemės plotas

Žemės ūkio naudmenos

Miškas

Kita

Bendras žemės plotas, ha
Nuosavos žemės plotas, ha
Nuomojamos žemės plotas, ha

10. ŪKINĖ VEIKLA
Augalininkystė

Praėjusių metų rodikliai
Pasėliai, ha

Einamųjų metų prognozės
Pajamos, eurais

Parduota, t

Pasėliai, ha

Parduota, t

Pajamos, eurais

Javai
Cukriniai runkeliai
Rapsas
Daržovės
Sodo derlius
Kita

Iš viso:

Iš viso:

Praėjusių metų rodikliai

Gyvulininkystė
Auginta, vnt.

Einamųjų metų prognozės
Pajamos, eurais

Parduota, vnt.

Auginta, vnt. Parduota, vnt.

Pajamos, eurais

Galvijai
Kiaulės
Ožkos
Avys
Paukščiai
Kita

Iš viso:

Iš viso:

11. TIESIOGINĖS IŠMOKOS IR KITA PARAMA
Tiesioginės išmokos pagal pasėlių deklaraciją

Kitos tiesioginės išmokos

Kitos išmokos

Už praėjusius metus
Einamųjų metų prognozė

12. VISOS PAJAMOS
Už praėjusius metus
Einamųjų metų prognozė

13. VISOS IŠLAIDOS
Už praėjusius metus
Einamųjų metų prognozė

14. INFORMACIJA APIE SAMDOMUS DARBUOTOJUS ŪKYJE
Nuolatinių darbuotojų skaičius

Sezoninių darbuotojų skaičius

Vid. atlyginimas, eurais

Už praėjusius metus
Einamųjų metų prognozė

15. PAGRINDINIAI PRODUKCIJOS PIRKĖJAI (pirkėjui tenkanti visų įmonės pardavimų dalis (%))

16. PAGRINDINIS ILGALAIKIS TURTAS (plotas, inventorinė vertė; transporto priemonės, jų pagaminimo metai, likutinė vertė (%))

17. DEBITORIAI IR KREDITORIAI
Skolos tiekėjams

Didžiausi skolininkai
Pavadinimas

Valstybė

Suma, eurais

Pavadinimas

Valstybė

PAREIŠKĖJO PATVIRTINIMAS
Pareigos, vardas, pavardė

Parašas

Data

Suma, eurais

SUTIKIMAS GAUTI IR NAUDOTIS INFORMACIJA
Aš _______________________________________________________________________________________________________________________ (Pareiškėjas),
(Vardas, Pavardė)
1) patvirtinu, kad paraiškoje nurodyti duomenys yra teisingi, ir kad man yra žinoma, jog nepateikus visos paraiškoje nurodytos informacijos, Swedbank lizingas", UAB turi teisę
nesuteikti prašomo produkto (paslaugos);
2) sutinku, kad asmenys, tvarkantys mano asmens duomenis (finansų įstaigos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, VĮ "Registrų centras", Gyventojų registro tarnyba,
mano darbovietė ir kitos įmonės, įstaigos ir organizacijos), "Swedbank lizingas", UAB 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 ir sumas, vykdymo terminus, duomenis apie šių įsipareigojimų vykdymą, duomenis apie buvusius finansinius ir (arba) turtinius įsipareigojimus ir
jų vykdymą, įskaitant jungtinėse skolininkų rinkmenose esančius duomenų subjektų duomenis, taip pat duomenis apie pajamas, pajamų rūšis ir jų šaltinius, turtą, šeiminę padėtį,
einamas pareigas (darbą), ir išsilavinimą ir kitus duomenis, būtinus rizikos vertinimui ir įsiskolinimo valdymui) tam, kad "Swedbank lizingas", UAB galėtų įvertinti mano mokumą ir
finansinę riziką suteikiant bet kokią finansinę paslaugą man ar kitam asmeniui, už kurį aš laiduoju, ir suteiktos finansinės paslaugos naudojimosi laikotarpiu bei valdyti
3) 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;
4) patvirtinu, kad "Swedbank lizingas", UAB informavo mane apie kintamų palūkanų (kintamos palūkanų bazės) padidėjimo įtaką mano įmokoms (nurodė galimus įmokų pasikeitimus). Man suprantama minėta rizika ir įtaka įmokoms;
5) sutinku, kad žemiau nurodytais tikslais „Swedbank lizingas", UAB kreiptųsi į „Swedbank", AB (toliau – Bankas) ir gautų (rinktų, susipažintų ir naudotųsi) mano asmens
duomenis, t.y. duomenis apie mano banko sąskaitose sukauptas lėšas ir atliktas bei atliekamas operacijas, o Bankas teiktų (atskleistų, leistų naudotis ir susipažinti) „Swedbank
lizingas", UAB aukščiau nurodytus mano asmens duomenis, kuriuos Bankas tvarko kaip duomenų valdytojas. Šiame punkte nurodyti mano asmens duomenys gali būti gaunami
ir teikiami tik siekiant patikrinti ir įvertinti mano finansinę būklę ir patikimumą man pageidaujant pasinaudoti ar naudojantis „Swedbank lizingas", UAB teikiamomis finansinėmis
paslaugomis;
6) sutinku, kad „Swedbank lizingas", UAB perduotų šioje paraiškoje nurodytus mano asmens duomenis, o taip pat duomenis apie šios paraiškos pagrindu sudarytą finansinės
paslaugos teikimo sutartį ir jos vykdymą Lietuvos bankui, „Swedbank", AB ir kitiems tretiesiems asmenims, laikydamasi Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimų;
7) sutinku šioje paraiškoje nurodytu adresu, telefonu, faksu ir el. pašto adresu gauti informaciją apie "Swedbank lizingas", UAB priimtus sprendimus dėl finansavimo suteikimo,
sudarytas sutartis ir jų vykdymą;
8) sutinku, kad „Swedbank lizingas", UAB tvarkytų šios paraiškos skiltyje „Pareiškėjas“ nurodytus mano asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu, t.y. siekiant teikti man
informacinio ir reklaminio turinio pranešimus apie „Swedbank lizingas", UAB, kitų „Swedbank“ finansinės grupės įmonių ir bendrovės partnerių siūlomas naujas prekes ir
paslaugas bei teirautis mano nuomonės dėl siūlomų prekių ir paslaugų. Asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu trukmė – šios paraiškos pagrindu sudarytos
sutarties galiojimo laikotarpis ir 10 metų po sutarties pasibaigimo;
9) patvirtinu, kad esu informuotas apie savo teisę susipažinti su „Swedbank lizingas", UAB tvarkomais mano asmens duomenimis ir žinoti, kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti,
sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatų,
nesutikti, kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys.

Taip*_________________________________;

(Pareiškėjo parašas)

Ne*_______________________________ nesutinku su _____________________________________________________**

(Pareiškėjo parašas)

* Pasirašydamas prie žodžio "Taip", Pareiškėjo atstovas sutinka ir pritaria visiems išdėstytiems teiginiams; pasirašydamas prie žodžio "Ne", Pareiškėjo atstovas turi
nurodyti, su kuo nesutinka.
** Jeigu Pareiškėjas nesutinka, kad „Swedbank lizingas", UAB kreiptųsi į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą, kad galėtų atlikti Pareiškėjo mokumo vertinimą suteiktos
finansinės paslaugos naudojimosi laikotarpiu ir valdyti įsiskolinimą, Pareiškėjas, išreikšdamas tokį nesutikimą, tuo pačiu įsipareigoja šios paraiškos pagrindu sudarytos sutarties
galiojimo laikotarpiu iki kiekvienų kalendorinių metų sausio mėnesio 31 dienos pateikti „Swedbank lizingas", UAB priimtiną dokumentą apie Pareiškėjo gautas pajamas per
praėjusius kalendorinius metus. Tuo atveju, jeigu Pareiškėjas nepateikia šios pažymos bendrovei per anksčiau nurodytą terminą, Pareiškėjas sutinka, kad „Swedbank lizingas",
UAB pati kreiptųsi į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą dėl duomenų apie Pareiškėjo pajamas gavimo anksčiau nurodytais tikslais.

PAREIŠKĖJO PATVIRTINIMAS

Pareigos, vardas, pavardė

Parašas

A.V.

Data

