
Lizingo paraiška
Fiziniam asmeniui

InFormacIja apIe LIzIngo gavėją
vardas asmens kodas TeLeFonas 
pavardė  paso (asmens TapaTybės korTeLės) nr. eL. pašTas  
dekLarUoTos gyvenamosIos vIeTos adresas nepILnamečIų vaIkų (IšLaIkyTInIų) sk. 
FakTInės gyvenamosIos vIeTos adresas ( jeI nesUTampa sU dekLarUoTa) 
IšsILavInImas            aukštasis,        aukštesnysis,        vidurinis,        nebaigtas vidurinis,       kitas: 

šeImynInė padėTIs        vedęs (ištekėjusi),        išsiskyręs (-usi),        našlys (-ė),        nevedęs (netekėjusi),        partnerystė

esamos darbovIeTės pavadInImas, pareIgos, sTažas 

ar darbo sUTarTIs TermInUoTa?    taip (iki ),    ne mėnesIo pajamos po mokesčIų (litais): 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 LaIdUoToją
vardas, pavardė / įmonės pavadInImas  FIzInIo / jUrIdInIo asmens kodas 
dekLarUoTos gyvenamosIos vIeTos / regIsTrUoTos bUveInės adresas 
FakTInės gyvenamosIos vIeTos / bUveInės adresas (korespondencIjaI) 

esamos darbovIeTės pavadInImas, pareIgos, sTažas 

mėnesIo pajamos po mokesčIų ( jei laiduotojas ne įmonė, litais): darbo UžmokesTIs   kITos pajamos 

 esU įmonės, kUrIoje dIrbU, arba kITos įmonės akcInInkas. įmonIų pavadInImaI Ir akcIjų daLIs: 

LIzIngo objekTas, pageIdaUjamos FInansavImo sąLygos
markė, modeLIs, pagamInImo (pirmos registracijos) meTaI kėbULo nUmerIs 

kaIna (litais, su pVm)  pvm neIšskIrIamas TermInas (mėn.) pradInė įmoka (%, litais) LIkUTInė verTė (%, litais) 
pardavėjas  adresas 

pardavėjo aTsTovas  TeLeFonas 

InFormacIja apIe LIzIngo gavėjo šeImos FInansInIUs įsIpareIgojImUs (esamus ir planuojamus)
Iš ko gaUTa įsIpareIgojImo rūšIs įsIpareIgojImo LIkUTIs (litais) grąžInImo daTa mėnesIo įmoka (litais, su palūkanomis)

InFormacIja apIe      sUTUokTInį      parTnerį
vardas asmens kodas TeLeFonas 
pavardė  paso (asmens TapaTybės korTeLės) nr. eL. pašTas  

esamos darbovIeTės pavadInImas, pareIgos, sTažas 

ar darbo sUTarTIs TermInUoTa?    taip (iki ),    ne mėnesIo pajamos po mokesčIų (litais): darbo UžmokesTIs   kITos pajamos 

 esU įmonės, kUrIoje dIrbU, arba kITos įmonės akcInInkas. įmonIų pavadInImaI Ir akcIjų daLIs: 

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):       

1. aš patvirtinu, kad paraiškoje pateikta informacija yra išsami, teisinga ir atitinkanti tikrovę. Taip pat patvirtinu, kad esu informuotas 
apie savo pareigą pateikti teisingą ir išsamią informaciją, reikalingą mano mokumui įvertinti, ir man yra žinoma, kad nepateikus 
visos paraiškoje nurodytos informacijos sIa „Unicredit Leasing“ Lietuvos filialas turi teisę nesuteikti paslaugos.
2. aš sutinku, kad mano mokumo įvertinimo, finansinės rizikos valdymo 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 teiktų paklausimus bei gautų mano asmens duomenis: iš gyventojų registro tarnybos prie Lr vidaus 
reikalų ministerijos: 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. Iš 
apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro, kurį tvarko valstybinio socia-
linio 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 kreditų 
biuro, kurį prižiūri ir administruoja Uab „creditinfo Lietuva“: informacija 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 g71  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 centrinė hipotekos įstaiga: turto 
arešto akto kodas, turto arešto akto gavimo/registravimo data, kreditorius, areštuotas turtas bei mastas ir kiti registro duomenys. 
Iš hipotekos registro, kurį tvarko centrinė hipotekos įstaiga: 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 viešo ieškomų asmenų registro: faktas apie 
asmens paiešką, kurią skelbia ikiteisminį tyrimą atliekantys pareigūnai. Iš vį „regitra“: vardas, pavardė, asmens kodas, gyvena-
mosios vietos adresas, duomenys apie asmens turtą (automobilį), kiti registro duomenys. Iš kitų teisės aktuose numatytų registrų 
tvarkytojų (registrų tvarkytojų duomenų bazių, jungtinių finansinės rizikos rinkmenų valdytojų) bei kitų finansų įstaigų. Taip pat 
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. 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 sutuokti-
nio ar asmens, už kurį laiduoju arba kurio dalyviu esu, įsipareigojimų pagal su sIa „Unicredit Leasing“ sudarytą finansinių paslaugų 
teikimo sutartį tinkamo įvykdymo ir vadovaujantis protingumo principu.
3. aš patvirtinu, kad kas 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, sunaikinti savo asmens duomenis arba reika-
lauti sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus, jei duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos respublikos įstatymų, taip pat apie 
teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys.
4. aš sutinku, kad sIa „Unicredit Leasing“ Lietuvos filialas tvarkytų mano asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, siekiant 
teikti man informaciją ir reklaminę medžiagą apie sIa „Unicredit Leasing“ Lietuvos filialo veiklą ir siūlomas paslaugas bei draudimo 
bendrovių ir (ar) draudimo brokerių bendrovių teikiamų draudimo paslaugų pasiūlymus. jei nesutinkate, pažymėkite: 
5. patvirtinu, kad man nėra žinoma apie teisme/arbitraže iškeltas ar numatytas iškelti bylas, išskyrus nurodytas šioj paraiškoje.
6. sutinku, kad finansinio lizingo paslauga man būtų suteikta per tarpininką – turto pardavėją, ir kad tarpininkas tvarkytų mano 
asmens duomenis, reikalingus teikiant paslaugą šiais tikslais: prašymams ir galimybėms sudaryti sutartį nagrinėti, mokumo, įsipa-
reigojimų vykdymo rizikai įvertinti, sutartims administruoti ir teikti man informaciją apie sutartį.

 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)

 laiduotojo (įmonės) finansinės ataskaitos už praėjusius ir einamuosius finansinius metus

 kiti dokumentai

paraiškos teikėjas sutuoktinis / partneris Laiduotojas 

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

www.unicreditleasing.lt

http://www.unicreditleasing.lt
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