Sveiki atvykę į

Lizingo paraiška

www.unicredit.lt

Fiziniam asmeniui

INFORMACIJA APIE LIZINGO GAVĖJĄ
VARDAS

ASMENS KODAS

TELEFONAS

PAVARDĖ

PASO (ASMENS TAPATYBĖS KORTELĖS) NR.

EL. PAŠTAS

FAKTINĖS GYVENAMOSIOS VIETOS ADRESAS ( JEI NESUTAMPA SU DEKLARUOTA)
ESAMOS DARBOVIETĖS PAVADINIMAS, PAREIGOS, STAŽAS
MĖNESIO PAJAMOS PO MOKESČIŲ (eurais): DARBO UŽMOKESTIS

KITOS PAJAMOS

ESU ĮMONĖS, KURIOJE DIRBU, ARBA KITOS ĮMONĖS AKCININKAS. ĮMONIŲ PAVADINIMAI IR AKCIJŲ DALIS:
KITA SVARBI INFORMACIJA, įskaitant, bet neapsiribojant aplinkybėmis, galinčiomis įtakoti lizingo gavėjo ekonominę ir finansinę situaciją bei lizingo gavėjo galimybes tinkamai vykdyti finansinius
įsipareigojimus (teisme/arbitraže iškeltos ar numatytos iškelti bylos ir kt.)

INFORMACIJA APIE

SUTUOKTINĮ

PARTNERĮ

VARDAS

ASMENS KODAS

TELEFONAS

PAVARDĖ

PASO (ASMENS TAPATYBĖS KORTELĖS) NR.

EL. PAŠTAS

ESAMOS DARBOVIETĖS PAVADINIMAS, PAREIGOS, STAŽAS
MĖNESIO PAJAMOS PO MOKESČIŲ (eurais): DARBO UŽMOKESTIS

KITOS PAJAMOS

ESU ĮMONĖS, KURIOJE DIRBU, ARBA KITOS ĮMONĖS AKCININKAS. ĮMONIŲ PAVADINIMAI IR AKCIJŲ DALIS:

INFORMACIJA APIE LIZINGO GAVĖJO ŠEIMOS FINANSINIUS ĮSIPAREIGOJIMUS (esamus ir planuojamus)
IŠ KO GAUTA

ĮSIPAREIGOJIMO RŪŠIS

ĮSIPAREIGOJIMO LIKUTIS (eurais)

GRĄŽINIMO DATA

MĖNESIO ĮMOKA (eurais, su palūkanomis)

LIZINGO OBJEKTAS, PAGEIDAUJAMOS FINANSAVIMO SĄLYGOS
MARKĖ, MODELIS, PAGAMINIMO METAI
KAINA (eurais, su PVM)

PVM NEIŠSKIRIAMAS

TERMINAS (mėn.)

PRADINĖ ĮMOKA (%, eurais)

LIKUTINĖ VERTĖ (%, eurais)

PARDAVĖJAS
PARDAVĖJO ATSTOVAS

TELEFONAS

INFORMACIJA APIE NAUDOS GAVĖJĄ (naudos gavėju laikomas asmuo, kurio naudai atliekamas sandoris ar veikla)
PASIRAŠYDAMAS ŠIĄ PARAIŠKĄ KLIENTAS PATVIRTINA, KAD YRA TIKRASIS NAUDOS GAVĖJAS.
JEI NESATE TIKRASIS NAUDOS GAVĖJAS, PAŽYMĖKITE:

(tokiu atveju pildoma žemiau esanti lentelė apie naudos gavėją)

VARDAS

ASMENS KODAS (gimimo data, jeigu ne Lietuvos Respublikos pilietis)

PAVARDĖ

PVM MOKĖTOJO KODAS

TELEFONAS

VALSTYBĖ, KURIOS REZIDENTAS MOKESČIŲ TIKSLAIS YRA NAUDOS GAVĖJAS
NUOLATINĖ GYVENAMOJI VIETA

EL. PAŠTAS
ADRESAS KORESPONDENCIJAI ( JEIGU SKIRIASI)

Ar Jūs (klientas) arba naudos gavėjas, arba Jūsų (kliento) ar naudos gavėjo artimieji šeimos nariai arba artimi pagalbininkai yra politikoje dalyvaujantis asmuo*?
taip

ne

JEI ATSAKĖTE „TAIP“, PRAŠOME NURODYTI VARDĄ, PAVARDĘ, ASMENS KODĄ ARBA GIMIMO DATĄ, UŽIMAMAS PAREIGAS, VALSTYBĘ IR RYŠĮ
VARDAS

ASMENS KODAS (gimimo data, jeigu ne Lietuvos Respublikos pilietis)

PAVARDĖ

PAREIGOS

VALSTYBĖ, KURIOS REZIDENTAS MOKESČIŲ TIKSLAIS YRA NAUDOS GAVĖJAS

RYŠYS (SUTUOKTINIS AR KT.)

Sutinku, kad sąskaitos faktūros būtų siunčiamos šioje paraiškoje nurodytu el. pašto adresu. Jei prieštaraujate – pažymėkite.
Kartu su paraiška pridedami šie būtini dokumentai (originalai arba pareiškėjo parašu patvirtintos kopijos):							
pasas / asmens tapatybės kortelė			
pardavėjo komercinis pasiūlymas ar pirkimo-pardavimo sutartis įsigyjamam turtui
pajamas įrodantys dokumentai (turto ir pajamų deklaracija, darbovietės pažyma apie pajamas, sąskaitos išrašas)
kiti dokumentai

*Paaiškinimas: Remiantis Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymu Politikoje dalyvaujančiais asmenimis yra laikomi fiziniai asmenys, kuriems yra arba
buvo patikėtos svarbios viešosios pareigos, ir jų artimieji šeimos nariai arba artimi pagalbininkai.
Svarbios viešosios pareigos – pareigos Lietuvos Respublikoje, Europos Sąjungoje, tarptautinėse ar
užsienio valstybių institucijose:
1) valstybės vadovas, vyriausybės vadovas, ministras, viceministras arba ministro pavaduotojas,
valstybės sekretorius, parlamento, vyriausybės arba ministerijos kancleris;
2) parlamento narys;
3) aukščiausiųjų teismų, konstitucinių teismų ar kitų aukščiausiųjų teisminių institucijų, kurių
sprendimai negali būti skundžiami, narys;
4) savivaldybės meras, savivaldybės administracijos direktorius;
5) aukščiausiosios valstybių audito ir kontrolės institucijos valdymo organo narys ar centrinio banko valdybos pirmininkas, jo pavaduotojas ar valdybos narys;
6) ambasadorius, laikinasis reikalų patikėtinis, nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras ar
aukšto rango ginkluotųjų pajėgų karininkas;

7) valstybės valdomos įmonės valdymo ar priežiūros organo narys (ir savivaldybės);
8) tarptautinės tarpvyriausybinės organizacijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo ar priežiūros
organo narys;
9) politinės partijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo organo narys.
Artimieji šeimos nariai:
1) Sutuoktinis;
2) Asmuo, su kuriuo registruota partnerystė;
3) Tėvai, broliai, seserys, seneliai, vaikaičiai;
4) Vaikai ir vaikų sutuoktiniai, vaikų sugyventiniai.
Artimi pagalbininkai:
1) fiziniai asmenys, kurie su svarbias viešąsias pareigas užimančiu ar užėmusiu asmeniu yra to
paties juridinio asmens dalyviai arba palaiko kitus dalykinius santykius
2) fiziniai asmenys, kurie yra vieninteliai juridinio asmens, įsteigto ar veikiančio siekiant turtinės
ar kitokios asmeninės naudos svarbias viešąsias pareigas einančiam ar ėjusiam asmeniui, savininkai.

Sveiki atvykę į
SUTIKIMAS TVARKYTI ASMENS DUOMENIS
1. Aš sutinku, kad mano mokumo įvertinimo, finansinės rizikos valdymo, asmens
tapatybės nustatymo, duomenų patikrinimo, sutarčių sudarymo bei administravimo ir įsiskolinimo valdymo tikslais SIA „UniCredit Leasing“ Lietuvos filialo
finansinių paslaugų man, mano sutuoktiniui ar asmeniui (įskaitant ir juridinius
asmenis), už kurį aš laiduoju/garantuoju ar juridiniam asmeniui, kurio dalyviu
aš esu, teikimo bei naudojimosi jomis laikotarpiu, SIA „UniCredit Leasing“ Lietuvos filialas juridinio asmens kodas 302629475, adresas Konstitucijos pr. 29,
LT – 08105 Vilnius, Tel. Nr. +3706500888, el. p. adresas info@unicredit.lt teiktų
paklausimus bei gautų mano asmens duomenis:
Iš Gyventojų registro, kurį tvarko VĮ Registrų centras: asmens kodas, vardas, pavardė, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas, šeiminė padėtis ir jos pasikeitimo data arba mirties data ( jei asmuo yra miręs), duomenys apie nepilnamečius
vaikus (iki 18 m.): vardas, pavardė, gimimo data; duomenys apie sutuoktinį (kai
yra atskiras sutuoktinio sutikimas): vardas, pavardė, asmens kodas.
Iš apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo
išmokų gavėjų registro, kurį tvarko Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos: informacija apie darbdavį,
įdarbinimus ir atleidimus, vertimąsi ūkine ar individualia veikla, gautas ir paskirtas pastovias ir vienkartines socialines išmokas, pajamų tipą, šaltinius ir sumas,
socialinių išmokų tipą, socialinio draudimo draudėją, socialinio draudimo periodo
(termino) pradžias ir pabaigas.
Iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos: ne iš darbo
santykių gautas pajamas ir turtą - pajamų ir turto sumas, pajamų ir turto deklaravimo laikotarpius, ekonominės veiklos, iš kurios gautos pajamos, rūšį.
Iš kreditų biuro, kurį prižiūri ir administruoja UAB „Creditinfo Lietuva“: informaciją
apie kliento įsiskolinimus tretiesiems asmenims (asmens kodas, vardas pavardė,
skolos numeris, skolos atsiradimo/padengimo data, suma, adresas, kreditorius,
šaltinis), asmens reitingas.
Iš Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančių kredito įstaigų ar finansų įmonių (ar
jų padalinių), dalyvaujančių UAB „Creditinfo Lietuva“ (įm.k. 111689163) administruojamoje kreditų biuro informacinėje sistemoje „INFOBANKAS“: vartojimo
kredito paraiškų duomenys, duomenys apie esamus ir buvusius įsipareigojimus,
esamų ir buvusių įsipareigojimų vykdymą, duomenis apie užtikrintus esamus ir
buvusius įsipareigojimus bei šių įsipareigojimų vykdymą.
Iš turto arešto aktų registro, kurį tvarko VĮ Registrų centras: turto arešto akto
kodas, turto arešto akto gavimo/registravimo data, kreditorius, areštuotas turtas
bei mastas ir kiti registro duomenys.
Iš hipotekos registro, kurį tvarko VĮ Registrų centras: sutartinės hipotekos kodas,
kreditorius, įkeičiamas daiktas, sutartine hipoteka užtikrintos prievolės dydis,
prievolės įvykdymo terminas ir kiti registro duomenys.
Iš nekilnojamojo turto registro, kurį tvarko VĮ Registrų centras: nekilnojamojo
turto registro Nr., objektas, adresas, nuosavybės teisė ir kiti registro duomenys.
Iš viešo negaliojančių dokumentų registro: faktas apie negaliojantį asmens
dokumentą.
Iš LR vidaus reikalų ministerijos: asmens dokumento numeris, dokumento rūšis,
dokumento būsena;
Iš Policijos departamento prie LR vidaus reikalų ministerijos: duomenys, esantys
šio departamento valdomoje „Ieškomų asmenų, neatpažintų lavonų ir nežinomų
bejėgių asmenų žinybinio registro“ centrinėje duomenų bazėje;
Iš viešo ieškomų asmenų registro: faktas apie asmens paiešką, kurią skelbia
ikiteisminį tyrimą atliekančios institucijos.
Iš VĮ „Regitra“: vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas,
duomenys apie asmens turtą (automobilį), kiti registro duomenys.
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro, Lietuvos Respublikos
traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro ir Ūkinių gyvūnų
registro duomenys: valdos valdytojo duomenys (asmens/įmonės kodas; vardas, pavardė), valdos nr., valdoje plėtojama ekonominė veikla; valdos partneris,
valdos EDV, valdoje esamų žemės sklypų plotas, žemės ūkio mašinos pavadinimas, markė, komercinis pavadinimas, tipas, kategorija, tapatumo (kėbulo) Nr.,
didžiausia masė (kg); variklio galia (kW); gamybos metai arba pirmosios registracijos data, ūkinių gyvūnų laikytojo duomenys (bandos kodas; ūkinių gyvūnų
rūšis, ūkinių gyvūnų skaičius bandoje).
Iš kitų teisės aktuose numatytų registrų tvarkytojų (registrų tvarkytojų duomenų
bazių, jungtinių finansinės rizikos rinkmenų valdytojų) bei kitų finansų įstaigų.
2. Sutinku, kad SIA „UniCredit Leasing“ Lietuvos filialas perduotų mano asmens
duomenis UniCredit grupę sudarančioms įmonėms, LR teisės aktuose nustatytus
registrus tvarkančioms įmonėms (registrų tvarkytojams), kitoms finansų įstaigoms, turto draudimo bendrovėms ar draudimo brokerių bendrovėms, laiduotojams/garantams, valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos,
teismams, antstoliams, notarams, teisines paslaugas SIA „UniCredit Leasing“
Lietuvos filialui teikiantiems subjektams, teisėsaugos institucijoms, įstaigoms,
kredito įstaigoms ar finansų įmonėms, dalyvaujančios kreditų biuro informacinėje sistemoje INFOBANKAS, įsipareigojimų nevykdymo ir (ar) netinkamo
vykdymo atvejais - UAB CREDITINFO LIETUVA , skolų išieškojimo, turto paieškos
bei sugrąžinimo paslaugas teikiantiems subjektams. Tarpininkams, kurie SIA
„Unicredit Leasing“ Lietuvos filialo pasitelkiami paslaugosm teikti, skambučių
klientams paslaugą teikiančiam UAB „Planas Chuliganas“.
3. Sutinku, kad SIA „UniCredit Leasing“ Lietuvos filialas gautų mano vardą, pavardę,
asmens kodą ( jeigu asmens kodas nesuteiktas, – asmens dokumento duome-

Paraiškos teikėjas

Sutuoktinis / partneris

(parašas, vardas ir pavardė)

(parašas, vardas ir pavardė)

nis), pageidautų finansinių įsipareigojimų, dėl kurių buvo priimtas neigiamas
sprendimas, rūšis ir sumas, esamų finansinių įsipareigojimų rūšis, sumas, vykdymo terminus, duomenis apie šių įsipareigojimų vykdymą, taip pat duomenis
apie buvusius finansinius įsipareigojimus ir jų vykdymą ir kitus duomenis, jei tai
neprieštarauja teisės aktams, mokumo ir finansinės rizikos vertinimo bei įsiskolinimo valdymo tikslais iš Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančių kredito
įstaigų, finansų įmonių ar kitų asmenų, nurodytų Lietuvos Respublikos asmens
duomenų teisinės apsaugos įstatyme, dalyvaujančių UAB „Creditinfo Lietuva“
(įm. k. 111689163) administruojamoje kreditų biuro informacinėje sistemoje
INFOBANKAS ar kitoje atitinkamoje sistemoje. Informacija apie šias įmones
pateikiama svetainėje www.creditinfo.lt. Suprantu, kad iš kitų įmonių gauti duomenys be atskiro mano sutikimo nebus panaudoti tiesioginės rinkodaros tikslais.
4. Šis mano sutikimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neterminuotas. Šis
sutikimas suteikia teisę gauti informaciją iš aukščiau minėtų šaltinių tiek kartų,
kiek tai yra būtina vertinant mano mokumą prieš suteikiant paslaugą ir/arba
valdant vėliau atsiradusį įsiskolinimą, tačiau ne ilgiau nei iki mano, mano sutuoktinio ar asmens, už kurį laiduoju arba kurio dalyviu esu, įsipareigojimų pagal
su SIA „UniCredit Leasing“ Lietuvos filialas sudarytą finansinių paslaugų teikimo
sutartį tinkamo įvykdymo ir vadovaujantis protingumo principu.
5. Aš patvirtinu, kad esu informuotas apie savo, kaip duomenų subjekto, teisę
susipažinti su SIA „UniCredit Leasing“ Lietuvos filialo tvarkomais mano asmens
duomenimis, taip pat apie teisę reikalauti ištaisyti arba ištrinti mano asmens
duomenis, arba apriboti mano duomenų tvarkymą, arba teisę nesutikti, kad
duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Kadangi šiuo
atveju duodu sutikimą, kad mano asmens duomenys būtų tvarkomi konkrečiu
tikslu, mano teisė bet kuriuo metu atšaukti sutikimą nedaro poveikio sutikimu
grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.
6. Patvirtinu, kad man nėra žinoma apie teisme/arbitraže iškeltas ar numatytas
iškelti bylas, išskyrus nurodytas paraiškoje lizingui gauti.
7. Sutinku, kad finansinio lizingo paslauga man būtų suteikta per tarpininką, ir kad
tarpininkas tvarkytų mano asmens duomenis, reikalingus teikiant paslaugą šiais
tikslais prašymams ir galimybėms sudaryti sutartį nagrinėti, mokumo, įsipareigojimų vykdymo rizikai įvertinti, sutartims sudaryti, vykdyti bei administruoti ir
teikti man informaciją apie sutartį.
8. Sutinku, kad SIA „UniCredit Leasing“ Lietuvos filialas draudimo apsaugos suteikimo ir draudimo sutarties vykdymo tikslais perduotų mano asmens duomenis
(vardą, pavardę, asmens kodą, adresą, telefono numerį) draudimo bendrovei,
ERGO Insurance SE Lietuvos filialui jei už SIA „UniCredit Leasing“ Lietuvos filialo
suteikiamą finansavimą mano įsigyjamas turtas mano sutikimu apdraudžiamas
ERGO Insurance SE Lietuvos filiale. Pasikeitus draudimo bendrovei ir/ ar draudimo brokeriui, sutinku, kad apie tai SIA „UniCredit Leasing“ Lietuvos filialas mane
informuotų paštu ar el. paštu.
9. Pareiškiu, kad esu informuotas, kad SIA „UniCredit Leasing“ Lietuvos filialas
sprendimuose dėl finansavimo priėmimo naudoja ir automatizuotą sprendimų
priėmimą, įskaitant profiliavimą.
10. Pareiškiu ir suprantu, kad man nesutinkant pateikti ir leisti tvarkyti SIA „UniCredit
Leasing“ Lietuvos filialui šiame Sutikime nurodytus mano asmens duomenis, SIA
„UniCredit Leasing“ Lietuvos filialas neturės galimybės įvertinti mano mokumo
ir suteikti paslaugų;
11. Pareiškiu, kad esu informuotas, kad SIA „UniCredit Leasing“ Lietuvos filialas
mano asmens duomenis tvarko vadovaudamasi įstatymais ir SIA „UniCredit
Leasing“ Lietuvos filialo direktoriaus patvirtintomis asmens duomenų tvarkymo
taisyklėmis / privatumo politika su kuria susipažinau adresu www.unicredit.lt.
12. Pareiškiu, kad esu informuotas, kad dėl mano asmens duomenų tvarkymo
pažeidimų galiu teikti skundą asmens duomenų teisinę priežiūrą atliekančiai institucijai - Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, adresas A. Juozapavičiaus
g. 6, LT - 09310 Vilnius, Tel. Nr. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. pašto adresas
ada@ada.lt.
13. Pareiškiu, kad esu informuotas, kad SIA „UniCredit Leasing“ Lietuvos filiale asmens duomenų apsaugos pareigūnas yra Katrine Plavina, Tel. Nr. (+371) 26 164
110, el. pašto adresas katrine.plavina@vilgerts.com.
14. Pareiškiu, kad esu informuotas, kad jei tarp SIA „UniCredit Leasing“ Lietuvos
filialo ir manęs nebus sudarytas sandoris dėl kurio sudarymo kreipiausi, SIA
„UniCredit Leasing“ Lietuvos filialas sunaikins šio sutikimo pagrindu mano surinktus asmens duomenis ne vėliau nei per 1 (vienerius) metus nuo šio sutikimo
pasirašymo dienos.
15. Patvirtinu, kad šis mano sutikimas tvarkyti asmens duomenis, duotas SIA „UniCredit Leasing“ Lietuvos filialui, galioja ir mano asmens duomenys, jeigu teisės
aktai nenumato kitaip, saugomi 10 (dešimt) metų, bet ne trumpiau nei bus
įvykdyti visi įsipareigojimai pagal finansinio lizingo, veiklos nuomos ar paskolos
sutartis jei tokios bus sudarytos su SIA „UniCredit Leasing“ Lietuvos filialu.
16. Sutinku, kad mano asmens duomenys (vardas, pavardė, gyvenamosios vietos
adresas, telefono numeris, el. pašto adresas) būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, tiekiant man informaciją apie SIA „UniCredit Leasing“ Lietuvos filialo
veiklą ir siūlomas paslaugas bei ERGO Insurance SE Lietuvos filialo teikiamų
paslaugų pasiūlymus.
Taip
Ne
Esu informuota (-s), kad šį tiesioginės rinkodaros tikslu duotą sutikimą tvarkyti
mano asmens duomenis, bet kuriuo metu turiu teisę atšaukti, šiais būdais: raštu,
el. paštu ar telefonu.

(data)

