
Kredito suma litais 

KREDITO PARAIŠKA

Būstui pirkti Būstui statyti 

Litai 

Būstui remontuoti 

Būsto kreditas

Vartojimo kreditas 

Kreditas vartojimo poreikiams tenkinti

Kreditas įkeičiant turtą  Kredito limitas 

Išsamus kredito paskirties paaiškinimas

Kredito valiuta Eurai 

Kredito terminas metai (-ų) mėnesiai (-ių)

Kredito grąžinimo metodas metai (-ų) mėnesiai (-ių)Linijinis Anuitetas Kitas Kredito grąžinimo atidėjimo laikotarpis

Palūkanų rūšis Kintamosios  Pastoviosios 

DUOMENYS APIE ĮSIGYJAMĄ / REKONSTRUOJAMĄ BŪSTĄ IR PRIEVOLIŲ PAGAL KREDITO SUTARTĮ 
ĮVYKDYMĄ UŽTIKRINANČIAS PRIEMONES 

Taip Ne

Taip Ne 

Pavadinimas Adresas Plotas
(kv. m)

Statybos 
metai

Rinkos vertė 
litais

Ar tai už kreditą įsigyjamas / 
rekonstruojamas turtas?

Įsigyjamo būsto 
kaina / sąmata litais

Ar planuojate įsigyjamame / rekonstruojamame būste gyventi? Taip Ne 

Taip Ne 

Būstui rekonstruoti 

Įmonė, per kurią perkate būstą

LIZINGAS
Lizingo paslaugą teikia AB „SEB lizingas“

DUOMENYS APIE ĮSIGYJAMĄ TURTĄ

Pagaminimo metai

Įsigyjamo turto paskirtis verslui / profesinei veiklai

Lizingo terminas

Pageidauju (-ame) atsiskaityti tiesioginiu debetu

Pradinė įmoka proc. Ltmėnesiai (-ių)

Pardavėjo pavadinimas, telefonas

Kaina litais (su PVM) 

Vardas Pavardė

Gyvenamosios vietos adresas (jei gyvenamoji vieta 
skiriasi nuo deklaruotosios, prašom nurodyti abi)

Mobiliojo ryšio tel.

DUOMENYS APIE KLIENTĄ

Gimimo data

Nr.

El. pašto adresas

Išsilavinimas   sisatškuA Aukštesnysis Vidurinis Studijuoju aukštojoje mokykloje Neįgijęs (-usi) vidurinio išsilavinimo 

Šeiminė padėtis Vedęs / Ištekėjusi Išsiskyręs (-usi) Nevedęs / Netekėjusi Įregistruota partnerystė Gyvena skyrium (separacija)

NeterminuotaTerminuota

Dabartinė (-ės) darbovietė (-ės) Pareigos Darbo stažas Darbo sutartis

Bendras darbo stažas metai (-ų) mėnesiai (-ių)

Neterminuota

Nustatytas bandomasis laikotarpis 

Terminuota Nustatytas bandomasis laikotarpis 

Asmens kodas   

Asmens tapatybę liudijantis dokumentas

Socialinio draudimo pažymėjimo serija, numeris

Našlys (-ė) 

Ar įsigyjamas / rekonstruojamas pagrindinis Jūsų būstas?

vartojimui

Nuosavos lėšos litais

Turtas

Litai Kredito valiuta Eurai Palūkanų rūšis Kintamosios  Pastoviosios 



SUTUOKTINIS / BENDRASKOLIS / PARTNERIS

Vardas ir pavardė

Bendras darbo stažas metai (-ų) mėnesiai (-ių)

VAIKAI IR KITI IŠLAIKYTINIAI
Gimimo data Asmens kodas

BENDROS ŠEIMOS PAJAMOS IR IŠLAIDOS

Atlyginimas

Sutuoktinio / partnerio / 
bendraskolio atlyginimas

Iš viso

Kitų šeimos narių atlyginimas

Kitos pajamos
(nuomos, finansinio turto, kt.)

Įprastinės namų ūkio išlaidos (maistui, 
automobilio priežiūrai, draudimo įmokoms, 
mokesčiai už telefoną ir kt.)

Vidutinės mėnesio išlaidos litais

Išlaidos finansinėms skoloms grąžinti 

Iš viso

Nuomos išlaidos

Laisvos šeimos lėšos per mėnesį litais (iš vidutinių mėnesio pajamų atimti vidutines mėnesio išlaidas)

ASMENINĖS IR / AR BENDROSIOS NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANTIS TURTAS 

Rinkos vertė litaisApibūdinimas
Šeimos narys, kuriam priklauso 

nuosavybėAdresas

Išsilavinimas   sisatškuA Aukštesnysis Vidurinis Studijuoju aukštojoje mokykloje Neįgijęs (-usi) vidurinio išsilavinimo 

NeterminuotaTerminuota

Dabartinė (-ės) darbovietė (-ės) Pareigos Darbo stažas Darbo sutartis

Neterminuota

Nustatytas bandomasis laikotarpis 

Terminuota Nustatytas bandomasis laikotarpis 

Vardas

Asmens kodas

Asmens tapatybę liudijantis dokumentas

Socialinio draudimo pažymėjimo serija, numeris

Pavardė

Gyvenamosios vietos adresas (jei gyvenamoji vieta 
skiriasi nuo deklaruotosios, prašom nurodyti abi)

Fiksuotojo ryšio tel. Mobiliojo ryšio tel.

Gimimo data

Nr.

VALDOMAS FINANSINIS TURTAS
Valdomų akcijų 

dalis (proc.)Įmonės pavadinimas
Šeimos narys, kuriam priklauso 

nuosavybėĮmonės kodas

Prievolių įvykdymą 
užtikrinančios priemonės Kreditoriaus pavadinimas

Skolos likutis
kredito valiuta

Per mėnesį grąžinama 
 

Sutarties 
data

Grąžinimo 
terminas

Rinkos vertė 
litais

ŠEIMOS FINANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

Vidutinės mėnesio pajamos litais
Pastovus atlyginimas Kintama atlyginimo dalis

suma kredito valiuta



PAPILDOMOS PASLAUGOS

1. Pageidauju apsidrausti nuo nemokumo rizikos priverstinio nedarbo ir laikino nedarbingumo atvejais  

2. Pageidauju apsidrausti gyvybės draudimu   
3. Pageidauju, kad bankas suorganizuotų įkeičiamo turto draudimą 
4. Pageidauju, kad bankas sutvarkytų už mane dokumentus VĮ Registrų centre  

5. Pageidauju gauti mokėjimo kortelę 

Ne 

Ne 

Ne 

Ne Taip

Taip

Taip

Taip

Ne Taip

DRAUDIMAS

1. Gyvybės draudimas

2. Kredito įmokų draudimas

Pažymiu, kad man buvo išaiškintos gyvybės draudimo sąlygos, ir suprantu, kad šio draudimo išmoka būtų dengiamas negrąžintas

kredito likutis apdraustojo mirties atveju.

Pageidauju sumažinti riziką sudarydamas (-a) gyvybės draudimo sutartį.

Atsisakau sudaryti gyvybės draudimo sutartį. Suprantu ir prisiimu riziką, kuri atsiranda atsisakius gyvybės draudimo.

Ne Taip

Pažymiu, kad man buvo išaiškintos kredito įmokų draudimo taisyklės, ir suprantu, kad, remiantis šiomis taisyklėmis,
apdraustajam priverstinai praradus darbą ar laikinai netekus darbingumo, šio draudimo išmokomis būtų dengiamos 
periodinės kredito įmokos.

Pageidauju sumažinti riziką sudarydamas (-a) kredito įmokų draudimo sutartį.

Atsisakau sudaryti kredito įmokų draudimo sutartį. Suprantu ir prisiimu riziką, kuri atsiranda atsisakius kredito įmokų
draudimo.

Ne Taip

PILDO PAREIŠKĖJAS IR SUTUOKTINIS / 
BENDRASKOLIS / PARTNERIS

Pildo pareiškėjas

Aš,_________________

___________________

Pildo sutuoktinis / 
bendraskolis / partneris

Aš,_________________

___________________

1. patvirtinu, kad paraiškoje pateikta informacija yra teisinga ir man yra žinoma, kad, nepateikus 
visos paraiškoje nurodytos informacijos, AB SEB bankas ir / ar AB „SEB lizingas“ turi teisę 
nesuteikti paslaugos;

2. patvirtinu, kad esu informuotas (-a) apie savo teisę susipažinti su AB SEB banko ir / ar AB „SEB 
lizingas“ tvarkomais mano asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens 
duomenis arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus, jei duomenys tvarkomi nesilaikant 
Lietuvos Respublikos įstatymų, nesutikti, kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys;

3. sutinku, kad AB SEB bankas ir / ar AB „SEB lizingas“ teiktų paklausimus, gautų mano asmens 
duomenis iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos, Gyventojų registro tarnybos, VĮ 
Registrų centro, Centrinės hipotekos įstaigos, kitų tvarkytojų tvarkomų registrų, finansų įstaigų, 
mano darbovietės, kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ir naudotų juos įvertindamas mano pateiktos 
informacijos teisingumą, mano mokumą, ūkinę ir finansinę veiklą kreditavimo paslaugų (kredito, 
lizingo ir pan.) man, mano sutuoktiniui ar asmeniui, už kurį laiduoju, teikimo ir naudojimosi jomis 
laikotarpiu;

4. sutinku, kad mano asmens duomenys būtų teikiami kreditų draudimo bendrovei, turto draudimo 
įmonėms ar draudimo brokerių įmonėms tam, kad jos galėtų tvarkyti įsipareigojimų pagal kredita-
vimo paslaugos sutartį apskaitą tuo atveju, jeigu, sudarius kreditavimo paslaugos sutartį, prievolės, 
atsirandančios pagal kreditavimo paslaugos sutartį, ir / ar įkeičiamas turtas būtų apdrausti banko 
naudai;

5. sutinku, kad AB SEB bankas ir / ar AB „SEB lizingas“ gautų mano vardą, pavardę, asmens kodą 
(jeigu asmens kodas nesuteiktas, – asmens dokumento duomenis), 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;

6. patvirtinu, kad, prieš pildydamas (-a) šią paraišką, buvau supažindintas (-a) su Bendrosiomis 
banko paslaugų teikimo taisyklėmis, prašomos kreditavimo paslaugos suteikimo sąlygomis ir 
įkainiais, įkeičiamo nekilnojamojo turto vertinimo sąlygomis ir man buvo suteikta informacija apie 
bankui priimtinas turto vertinimo įmones.

Ne Taip Ne Taip

Ne Taip Ne Taip

Ne Taip Ne Taip

Ne Taip Ne Taip

Ne Taip Ne Taip

Ne Taip Ne Taip

PASTABA. Jei klientas aukščiau nurodytų sutikimų neduoda, AB SEB bankas ir / ar AB „SEB lizingas“ turi teisę nesuteikti kreditavimo paslaugos ir / ar 

keisti kreditavimo paslaugų sąlygų.

(parašas, vardas ir pavardė) (data)

Klientas

(parašas, vardas ir pavardė) (data)

Sutuoktinis / bendraskolis / partneris



Pildo AB SEB banko darbuotojas

AB SEB banko

Paraiškos registracijos Nr.

Paraiška priimta  Paraiška atmesta 

Atmetimo priežastys

       (įgalioto darbuotojo parašas, vardas ir pavardė) (data)

Paraiškos registravimo data ir laikas

Gyvybės draudimo sutartis negali būti sudaryta

Kredito įmokų draudimo sutartis negali būti sudaryta

Sutikimų registracijos Nr. 


