SPAUSDINTI

JURIDINIO ASMENS PARAIŠKA PASKOLAI
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

2. AKCININKAI (KITI DALYVIAI), TURINTYS DAUGIAU NEI 5 % PAREIŠKĖJO AKCIJŲ (KITŲ KAPITALO DALIŲ)
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. Pageidaujama paskola
Kredito linija

Paskola apyvartiniam kapitalui

Paskolos suma

Valiuta

Kredito limitas sąskaitoje (overdraftas)

Investicinė paskola

Paskolos trukmė (mėn.)

Garantija

Paskolos paskirtis

5. PAREIŠKĖJO Turimi nebalansiniai įsipareigojimai (LAIDAVIMAI, GARANTIJOS IR KT.)
Įsipareigojimo rūšis
(pvz. laidavimas, garantija)

Asmuo, už kurį laiduota  /  garantuota
(pavadinimas  /  vardas pavardė)

Kreditorius (pavadinimas  /  vardas, pavardė)

Įsipareigojimo suma (eurais)

Pasirašydamas paraišką, pareiškėjas ir jo atstovas:
1) patvirtina, kad paraiškoje pateikta informacija yra teisinga, galiojanti ir išsami, bei jam yra žinoma, jog pateikus neteisingą informaciją ar nuslėpus svarbią informaciją „Swedbank“, AB turi teisę nesuteikti prašomos paskolos arba nutraukti jos pagrindu sudarytą sutartį;
2) sutinka, kad „Swedbank“, AB prašytų bei gautų visą informaciją žodžiu ir raštu apie pareiškėją ir jo atstovus (pajamas, turtą, sandorius, finansinius įsipareigojimus, sąskaitose
atliekamas operacijas, pareiškėjui (jo atstovams) pareikštus reikalavimus ir kt.) iš visų įmonių, įstaigų ir organizacijų (įskaitant 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“, AB informavo jį (i) apie riziką, susijusią su užsienio valiutos kurso pokyčiais, ir galimą reikšmingo užsienio valiutos kurso pasikeitimo įtaką pareiškėjo įmokoms (nurodė galimus įmokų pasikeitimus) bei galimybėms laiku grąžinti užsienio valiuta suteikiamą paskolą; ir (ii) 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”, AB pagal paraiškoje nurodytus ir ateityje pareiškėjo (jo atstovų) pateiktus kontaktinius duomenis pateiktų informaciją (paštu, telefonu, SMS, faksu,
el. paštu ir kt. būdais) apie priimtus sprendimus dėl finansavimo suteikimo ir kitą su prašomu finansavimu, sudarytas sutartis ir jų vykdymu susijusią informaciją;
5) sutinka, kad „Swedbank“, AB pagal paraiškoje nurodytus ir ateityje pareiškėjo (jo atstovų) pateiktus kontaktinius duomenis pateiktų informaciją (paštu, telefonu, SMS, faksu, el.
paštu ir kt. būdais) apie banko ir Swedbanko grupės įmonių paslaugas (siūlytų naudotis paslaugomis / įsigyti prekių), teirautųsi pareiškėjo nuomonės dėl minėtų paslaugų, atsiųstų
kvietimus į banko organizuojamus renginius, sudarydamas pareiškėjui pasiūlymą įsigyti konkrečią paslaugą naudotųsi turima informacija apie pareiškėją ir jo banko sąskaitą.
Norėdamas pareikšti nesutikimą su aukščiau išvardintais teiginiais, pareiškėjas turi aiškiai nurodyti, su kuo nesutinka. Nesutinku su: _
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
PAREIŠKĖJO PATVIRTINIMAS
Pareigos, vardas, pavardė

Parašas

A.V.

Data

