
 

LIZINGO/SUSIETOJO VARTOJIMO KREDITO PARAI�KA 
 

Parai�ką pildo:  Kredito gavėjas Laiduotojas   

1. PRA�OMAS PRODUKTAS 

A�, žemiau pasira�ęs (-iusi), patvirtinu, jog esu informuotas (-a), kad susietojo vartojimo 
sutarties objektu būsiantis turtas gali būti naudojamas tik mano asmenimėms, �eimos 
ir/ar namų ūkio reikmėms ir negalės būti naudojamas mano profesinėms ir/ar verslo 
reikmėms, taip pat bet kokioms trečiojo asmens reikmėms.  

   

 

Susietojo vartojimo 
kreditas (Tik Jūsų 
asmeninėms, �eimos ir/ar 
namų ūkio reikmėms)* 

 (parai�kos teikėjo (-os) vardas, pavardė, para�as)  

 Nuomai  Panaudai   

    (nuomininko ar naudotojo pavadinimas, 
jeigu žinomas parai�kos pildymo metu) 

 

 Kita   

 

Finansinis lizingas 
(Jūsų profesinėms ir/ar Jūsų 
ir/arba trečiojo asmens verslo 
reikmėms)* 

 (profesinės ar kitos veiklos apibūdinimas)  
  A�, žemiau pasira�ęs (-iusi) patvirtinu, jog sudarydamas (-a) finansinio lizingo sutartį, jo 

objektu busiantį turtą ketinu naudoti savo profesinėms ir/ar savo ar trečiojo asmens 
verslo tikslams, ir man yra žinoma, kad tokiai sutarčiai  nebus taikomos LR Vartojimo 
kredito įstatymo nuostatos. 

     

   (parai�kos teikėjo (-os) vardas, pavardė, para�as)  

* - pažymėkite tik vieną i� produktų. 

2. TURTAS 

  Lengvasis automobilis Mikroautobusas  Kita:       
Turtas 

 Naujas Naudotas 

Markė, modelis, identifikacijos 
numeris       Pagaminimo metai       

Kaina, valiuta        su PVM  be PVM  nėra PVM 

Pardavėjas       

Pardavėjo atstovas       

Pardavėjo telefonas       

Pardavėjui sumokėtas avansas       Sumokėto avanso valiuta  EUR  LTL 

3. PAGEIDAUJAMOS KREDITO/LIZINGO SĄLYGOS 

Sutarties trukmė, mėn.       Mokėjimo diena       

Pradinė įmoka, %       Likutinė vertė kredito/lizingo 
sutarties termino pabaigoje, %        

4. INFORMACIJA APIE PARAI�KOS TEIKĖJĄ 

Vardas, pavardė         

Asmens kodas (gimimo data, jei 
asmens kodas nesuteiktas) 

 
                      

Registracijos adresas       

Gyvenamosios vietos adresas       

Telefonas       El. pa�tas       

I�silavinimas 

 Auk�tasis universitetinis     Nebaigtas auk�tasis (�iuo metu studijuoju) 
 Nebaigtas vidurinis                Vidurinis   
 Auk�tasis neuniversitetinis/auk�tesnysis/kitas profesinis i�silavinimas su viduriniu   
 Kita       
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Darbovietė (-ės) Adresas, telefonas Einamos pareigos Dirbu nuo 

                        

                        

Ankstesnė darbovietė (pildoma, jei dabartinėje darbovietėje dirbama 
trumpiau nei 12 mėn.) Pareigos Laikotarpis 

                   

Darbo sutarties pobūdis  Neterminuota  Terminuota iki 20      m.      mėn.      d. 

Esu įmonės, kurioje dirbu:  Savininkas (-ė) 
 Akcininkas (-ė) 

Akcijų dalis  
įmonėje %:      

Įmonės 
kodas                     

Esu kitos įmonės:  Savininkas (-ė) 
 Akcininkas (-ė) 

Akcijų dalis  
įmonėje %:      

Įmonės 
pavadinimas       

�eiminė padėtis  Vedęs (i�tekėjusi) 
 Nevedęs (netekėjusi) 

 Na�lys (-ė)                        Gyvenama kartu nesusituokus 
 I�siskyręs (-usi) 

5. PARAI�KOS TEIKĖJO (-OS) �EIMOS NEPILNAMEČIAI VAIKAI IR KITI I�LAIKYTINIAI1 

Vardas, pavardė Amžius 

            

            

            

            
1 I�laikytiniais taip pat laikomi neturintys reguliarių, su darbo santykiais susijusių pajamų, besimokantys arba studijuojantys 
vaikai (įvaikiai ar globotiniai) iki 20 metų, arba kiti asmenys (nepriklausomai nuo amžiaus ar giminystės ry�ių), kuriuos Parai�kos 
teikėjas dalinai ar pilnai i�laiko. 

6. INFORMACIJA APIE PARAI�KOS TEIKĖJO (-OS) SUTUOKTINĮ (-Ę)/ PARTNERĮ (-Ę) (PILDOMA, JEI 
PATEIKIAMAS SUTUOKTINIO (-ĖS) / PARTNERIO (-ĖS) LAIDAVIMAS) 

Vardas, pavardė         

Asmens kodas (gimimo data, jei 
asmens kodas nesuteiktas) 

 
                      

Registracijos adresas       

Gyvenamosios vietos adresas       

Telefonas       El. pa�tas       

I�silavinimas 

 Auk�tasis universitetinis     Nebaigtas auk�tasis (�iuo metu studijuoju) 
 Nebaigtas vidurinis                Vidurinis   
 Auk�tasis neuniversitetinis/auk�tesnysis/kitas profesinis i�silavinimas su viduriniu   
 Kita       

Darbovietė (-ės) Adresas, telefonas Einamos pareigos Dirbu nuo 

                        

                        

Ankstesnės darbovietės (pildoma, jei dabartinėje darbovietėje dirbama trumpiau nei 12 
mėn.) Pareigos Laikotarpis

                   

Darbo sutarties pobūdis  Neterminuota  Terminuota iki 20      m.      mėn.      d. 

Esu įmonės, kurioje dirbu:  Savininkas (-ė) 
 Akcininkas (-ė) 

Akcijų dalis  
įmonėje %:      

Įmonės 
kodas                     

Esu kitos įmonės:  Savininkas (-ė) 
 Akcininkas (-ė) 

Akcijų dalis  
įmonėje %:      

Įmonės 
pavadinimas       

�eiminė padėtis  Vedęs (i�tekėjusi) 
 Nevedęs (netekėjusi) 

 Na�lys (-ė)                         Gyvenama kartu nesusituokus 
 I�siskyręs (-usi) 

7. BENDROS PARAI�KOS TEIKĖJO (-OS) �EIMOS PAJAMOS IR I�LAIDOS 

Vidutinės mėnesio pajamos, atskaičius mokesčius, pagal paskutinių 12 mėn. duomenis, Lt 

Parai�kos teikėjo (-os) darbo užmokestis 
pagrindinėje darbovietėje       Mėnesio i�laidos (įskaitant planuojamas 

turėti i�laidas):       



 

Sutuoktinio (-ės) / partnerio (-ės) darbo 
užmokestis (pildyti, jei pateikiamas 
sutuoktinio (-ės) / partnerio (-ės) 

)

      
Įprastinės namų ūkio i�laidos (maistui, 
komunaliniams mokesčiams, automobilio 
priežiūrai, mokesčiams už telefoną ir pan.) 

      

Kitos pajamos:       

Draudimo i�laidos (gyvybės, turto, 
automobilio ir pan. draudimo i�laidų suma 
per mėn. Jei draudimo įmoka yra metinė ar 
kito periodi�kumo, nurodykite vidutinį įmokos 
dydį mėnesiui) 

      

Nuomos pajamos       I�laidos trečiųjų asmenų i�laikymui       

Parai�kos teikėjo (-os) darbo užmokestis 
kitose darbovietėse       Mokami alimentai       

Finansinio turto pajamos (palūkanos ir pan.)       I�laidos už mokslą       

Kitos �eimos pajamos       Būsto nuomos i�laidos       

  Kitos i�laidos       

I� VISO:       I� VISO:       

8.  PARAI�KOS TEIKĖJO (-OS) �EIMOS FINANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI (ESAMI IRPLANUOJAMI) KITOMS 
KREDITO ĮSTAIGOMS, GREITŲJŲ KREDITŲ ĮMONĖMS / FIZINIAMS ASMENIMS/ JURIDINIAMS ASMENIMS/ 
ALIMENTAI/ LAIDAVIMAI/ GARANTIJOS IR KT. 

Kreditorius Įsipareigoji
mo rū�is 

Įsipareigojimo 
suma, Lt 

Metinių 
palūkanų 
dydis, % 

Palūkanų 
rū�is 

Įsipareigojimo 
likutis, Lt 

Mėnesio 
įmoka, Lt 

Grąžinimo 
terminas 

                        
 pastovios** 
 kintamos                   

                        
 pastovios** 
 kintamos                   

                        
 pastovios** 
 kintamos                   

                        
 pastovios** 
 kintamos                   

                        
 pastovios** 
 kintamos                   

                        
 pastovios** 
 kintamos                   

** pastovios palūkanos taikomos visam sandorio terminui. 
 

Sutinku kiekvieną mėnesį pervesti visas gaunamas pajamas į sąskaitą Banke 
 
________________________________________________________________ 
                                 (parai�kos teikėjo(-os) vardas, pavardė, para�as) 
 
 
1. A�, žemiau pasira�ęs (-iusi), patvirtinu, kad esu veiksnus (-i), ir 
garantuoju, kad parai�koje pateikta informacija yra teisinga, ir už 
jos teisingumą atsakau Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta 
tvarka. 

2. A� sutinku, kad mano asmens duomenys susietojo vartojimo 
kredito/finansinio lizingo objekto draudimo, jo draudimo sutarčių ir 
draudžiamųjų įvykių administravimo ir kitais draudimo 
tarpininkavimo tikslais gali būti atskleisti draudimo brokeriui 
UADBB ,,Balto Link" (kodas 225259240, buveinės adresas: 
Kęstučio g. 59/Lenktoji g 27, Vilnius LT-08124) ir/arba kitai 
atitinkamą bendradarbiavimo sutartį su Banku pasira�iusiai 
draudimo brokerių įmonei. 

3. A� sutinku, kad draudimo įmonė, su kuria a� sudarysiu 
susietojo vartojimo kredito/finansinio lizingo sutarties objekto 
draudimo sutartis, pateiktų Bankui ir UADBB ,,Balto Link� ar kitai 
su Banku bendradarbiavimo sutartį sudariusiai  informaciją, 
susijusią su �iomis draudimo sutartimis ir draudžiamųjų įvykių 
administravimu.   

4. Patvirtinu, kad susipažinau su man taikomais bei galiojančiais 
Banko paslaugų ir operacijų įkainiais ir su jais sutinku. 

 

 
Parai�kos teikėjas (-a) 
 

  Data  
 (vardas, pavardė, para�as) 
  

 
Sutuoktinis (-ė)/ Partneris (-ė) 

  
 

Data  

 (vardas, pavardė, para�as) 
 

Parai�ką priėmė  Data  

 (vardas, pavardė, para�as)  
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