Reikalingų dokumentų sąrašas,
kreipiantis dėl vartojimo kreditų
Bendri dokumentai

Papildomai gali reikėti pateikti:

Pasas arba asmens tapatybės kortelė

Valstybinio socialinio draudimo pažymėjimas
Darbo sutartis
Darbo užmokesčio pažyma iš darbovietės ar kito banko
sąskaitos išrašas už 12 mėn.

Jeigu Jūsų pajamos pervedamos ne į banke „Swedbank“ esančią sąskaitą ir Jūs nesutinkate, kad bankas tikrintų jūsų
duomenis „Sodros“ duomenų bazėje, papildomai turėsite pateikti pažymą iš „Sodros“ apie dabartinę savo darbovietę,
draudžiamąsias pajamas ir per paskutinius 6 mėnesius gautas išmokas.

Papildomi dokumentai, patvirtinantys pajamų gavimą:
Pajamų šaltinis / tipas

Reikalingi dokumentai

Pajamos pagal
autorines sutartis

1.

2.
3.
4.

Pajamos iš turto
nuomos

1.
2.
3.
4.

Pajamos iš
individualios
įmonės veiklos

1.
2.

3.

Pajamos iš
individualios
veiklos ar veiklos
pagal verslo
liudijimą

1.

Pajamos,
gaunamos iš
ūkininko ūkio
veiklos

1.

Pajamos iš
mažosios
bendrijos

1.

2.
3.
4.

2.
3.

2.
3.
4.

Kito banko Sąskaitos išrašas arba autorinio atlyginimo išmokėjimą patvirtinantys
dokumentai.
Autorinės sutartys (taip pat ir tos, kurios patvirtintų veiklos tęstinumą).
Darbų priėmimo-perdavimo aktai.
Pajamų deklaracija už praėjusius dvejus kalendorinius metus (jei privaloma deklaruoti
pajamas).
Sąskaitos išrašas arba pajamų iš nuomos išmokėjimą patvirtinantys dokumentai.
Nuomos sutartys.
Dokumentai, patvirtinantys nuosavybės teisę į nuomojamą turtą.
Pajamų deklaracija už praėjusius dvejus kalendorinius metus (jei privaloma deklaruoti
pajamas.
Įmonės registravimo pažymėjimo kopija.
Mokesčių inspekcijos patvirtintos pelno mokesčio deklaracijos už praėjusius trejus
kalendorinius metus.
Pelno mokesčio deklaracija už einamuosius metus.
Individualios veiklos vykdymo pažyma arba verslo liudijimas (jei pajamos iš veiklos pagal
verslo liudijimą).
Deklaracija už praėjusius kalendorinius metus.
Dokumentai, įrodantys veiklos tęstinumą (sutartys, užsakymai).
Pajamas ir išlaidas patvirtinantys dokumentai už einamuosius metus ir praėjusius metus
(banko sąskaitų išrašai, patvirtinantys piniginių lėšų judėjimą, pajamų ir išlaidų žurnalas).
Ūkininko pažymėjimas.
EDV pažyma už praėjusius metus arba einamųjų metų pusmetį.
Pajamų deklaracija už praėjusius dvejus kalendorinius metus.
Papildomi dokumentai, jei pajamos gaunamos iš ūkininko ūkio veiklos, kai vedama apskaita:
Balansas už praėjusius dvejus metus ir pasibaigusius einamųjų metų ketvirčius.
Pelno (nuostolių) ataskaita arba ūkininko ūkio veiklos rezultatų ataskaita už praėjusius
dvejus metus ir pasibaigusius einamųjų metų ketvirčius.Dokumentai, patvirtinantys
tiesioginių išmokų einamaisiais metais gavimą (sąskaitos išrašai ar pažyma iš
Nacionalinės mokėjimo agentūros apie jų išmokėjimą).
Pastovių ūkio sąnaudų eilutės iššifravimas (patvirtintas buhalterio), kuriame matytųsi
ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir dotacijų, susijusių su turtu, panaudotoji dalis (jei pelno
(nuostolio) ataskaitoje šios sumos neišskirtos).
Dokumentai, patvirtinantys pajamų išmokėjimą (kito banko sąskaitos išrašas, jei
pervedama ne į „Swedbank“ esančią sąskaitą).
Paslaugų teikimo sutartis.
Deklaracijos už praėjusius 3 metus.
Įmonės finansinės ataskaitos už praėjusius 3 metus ir už einamuosius metus.

Jei turite sutuoktinį (-ę), jam (jai) gali reikėti pateikti Sutikimą tikrinti informaciją arba užpildyti Bendraskolio paraišką ir
pateikti kitus aukščiau paminėtus dokumentus.
Daugiau informacijos tel. 1884 ir www.swedbank.lt

