
PRIVAČIŲ KLIENTŲ LIZINGO PARAIŠKA

Pavardė Asmens kodas

Paso Nr. / Asmens tapatybės kortelės Nr. Valstybinio socialinio draudimo pažymėjimo Nr.

INFORMACIJA APIE PARDAVĖJĄ
Pavadinimas

Neuniversitetinis aukštasis Nebaigtas vidurinis arba pagrindinis

Išsilavinimas: Universitetinis aukštasis Aukštesnysis arba spec. vidurinis Vidurinis

INFORMACIJA APIE PAJAMAS IR IšlAIDAS

INFORMACIJA APIE TURIMAS SĄSKAITAS

(pildoma, jeigu nesutampa su deklaruojamąja vieta)

Deklaruojamoji gyvenamoji vieta Telefonas 

Gyvenamoji vieta El. pašto adresas

Mėnesio pajamos atskaičius mokesčius (lt)

Ar turite sąskaitą (-as) DNB banke Ar naudojatės DNB banko elektroninės bankininkystės sistema INTERNETO lINIJA
Sutinku lizingo mokėjimų grafikus ir sąskaitas faktūras peržiūrėti INTERNETO lINIJOJE
Sąskaitas faktūras ir mokėjimų grafikus pageidauju gauti paštu.        * – siuntimas paštu apmokestinamas.

INFORMACIJA APIE ĮSIGYJAMĄ TURTĄ
Pavadinimas, gamybos metai

Kontaktinis asmuo Telefonas

INFORMACIJA APIE KlIENTĄ
Vardas 

Mokslo įstaiga Specialybė 

Darbovietės pavadinimas Adresas

Darbo stažas pagrindinėje darbovietėje Einamos pareigos kitose įmonėse

Taip Ne Taip Ne

Pareiškėjo atlyginimas atskaičius mokesčius

Papildomos pastovios pajamos

Vidutinės šeimos pajamos per mėnesį, iš viso:
Vidutinės šeimos pajamos per mėnesį po visų skolų grąžinimo, palūkanų mokėjimo ir 
kitų būtiniausių išlaidų:
Ar iki šios dienos paraiškos teikėjui ir/ar sutuoktiniui / laiduotojui yra žinomų planuojamų pajamų pasikeitimų lizingo galiojimo laikotarpiui?           

Jei atsakymas teigiamas, nurodykite. Pasikeitimo pobūdis                                                                                                                    Suma (lt/mėn.)

Sutuoktinio (laiduotojo) atlyginimas atskaičius mokesčius

Mėnesio išlaidos (lt)
Kreditinių įsipareigojimų grąžinimo, 
palūkanų mokėjimo bei draudimo išlaidos 
Visos pareiškėjo ir sutuoktinio / laiduotojo patiriamos 
pragyvenimui skirtos išlaidos, išskyrus išlaidas 
skirtas finansiniams įsipareigojimams dengti

Bendros šeimos išlaidos per mėnesį:

Grįžtamasis lizingasPAGEIDAUJAMOS FINANSAVIMO SĄlYGOS Išperkamoji nuoma (lizingas) Veiklos nuoma
Terminas (mėn.) Pradinė įmoka (proc. ar suma) Likutinė vertė (proc. ar suma)

Kitos pageidaujamos sąlygos:   lizingas su draudimu Tiesioginis debetas Kita

PAREIšKĖJO / PAREIšKĖJO šEIMOS FINANSINIAI IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI / lAIDAVIMAS (lt)

PlANUOJAMI KITI ĮSIPAREIGOJIMAI lIZINGO GAlIOJIMO lAIKOTARPIU

Iš ko gauta / suteikta

Kredito / Kitų nekreditinių įsipareigojimų rūšis

Įkeitimas / lizingo objektas

TURIMAS TURTAS (nekilnojamasis turtas, automobiliai ir kitas kilnojamasis turtas)
Rūšis Turto charakteristika (adresas, plotas, metai ir pan.) Preliminari vertė

TURIMOS AKCIJOS
Akcijų skaičius (proc.)

Pareiškėjo / Pareiškėjo sutuoktinio, jų tėvų ir vaikų įsipareigojimai AB DNB bankas ar AB DNB lizingas, suteikti laidavimai bei garantijos, dalyvavimas juridinių asmenų valdymo klausimais (stebėtojų taryboje, valdyboje, einant revizoriaus ar 
administracijos vadovo pareigas), dalyvavimas įmonių valdymo klausimais didesne nei 20 proc. dalimi, tų juridinių asmenų suteikti laidavimai bei garantijos: (nurodyti susijusio asmens kodą bei pavadinimą, laidavimo davėją, gavėją bei sumą, 
turimų akcijų kiekį – jei tokių yra. Jei tokių nėra – pažymėti „nėra”):

Palūkanų norma

Planuojama išdavimo data

Įsipareigojimų 
pabaiga

Terminas

Sutarties data

Suma

likusi 
suma

Įmoka (lt/mėn.)

Mokėjimai per 
mėn.

Juridinio asmens pavadinimas

Patvirtinu, kad:
- visa paraiškoje pateikta informacija yra teisinga, tiksli ir išsami. Man yra žinoma ir suprantama, kad šioje paraiškoje pateikta informacija bus naudojama vertinant mano galimybes vykdyti finansinius įsipareigojimus, todėl privalo būti teisinga, 
tiksli ir išsami;
- iki šios dienos nėra jokių protingai numatomų aplinkybių, kurios ateityje gali sukelti sunkumų tinkamai vykdyti prisiimtus finansinius įsipareigojimus;
- turiu visų paraiškoje nurodytų asmenų rašytinius sutikimus, kuriuos būtina gauti pagal įstatymus, kad Bankas galėtų aukščiau nurodytais būdais, tikslais, apimtimi ir terminais tvarkyti šių asmenų duomenis. Bankui pareikalavus įsipareigoju 
pateikti šių asmenų rašytinius sutikimus.
Esu informuotas, kad už informacijos teisingumą atsakau lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Kaina, lt

(pildoma, jeigu bus vertinamos bendros šeimos pajamos)

INFORMACIJA APIE KlIENTO šEIMINę PADĖTĮ

Pavardė Asmens kodasSutuoktinio vardas 

Paso Nr. / Asmens tapatybės kortelės Nr. Darbovietės pavadinimas

Adresas Pareigos

Vedęs / ištekėjusi Nevedęs / netekėjusi Išsiskyręs (-usi) Našlys (-ė) šeimos narių skaičius Iš jų išlaikytiniai (iki 18 m.)

Pastaba. Jūsų kontaktinė informacija dėl draudimo sąlygų suderinimo bus pateikta draudimo brokeriui UADBB „MAI draudimo brokeris”. 

PAREIšKĖJAS:

PAREIšKĖJO SUTUOKTINIS / BENDRASKOlIS / lAIDUOTOJAS (jei vertinamos bendros šeimos pajamos):
ParašasVardas, pavardė Data

ParašasVardas, pavardė Data

BŪTINI PRIEDAI (originalai arba patvirtintos kopijos):
Asmens pasas / tapatybės kortelė Dokumentai apie kitas gaunamas pajamas Dokumentai apie susijusių asmenų įsipareigojimus (pateikiami, jeigu bus vertinamos bendros

šeimos pajamos)

Nuosavas namas Nuomojamas būstas Pas tėvusNuosavas butas Pas gimines ar draugus Kita

Einamos pareigos pagrindinėje darbovietėjeTel. Faks. 

nėra yra

  
  
  
  
                                                                 
Taip       Ne 


