Kredito unijai „Sūduvos parama“

LAIDAVIMO PARAIŠKA 

GARANTIJOS PARAIŠKA 

PRAŠYMO ESMĖ
Kredito prašytojas (vardas, pavardė)
Kredito prašytojo asmens kodas
Kredito prašytojo adresas
Kredito terminas (mėn.)

Kredito suma eurais
Kredito paskirtis

Kredito limito terminas (mėn.)

Kredito limito suma eurais

DUOMENYS APIE LAIDUOTOJĄ / GARANTĄ
Vardas ir pavardė
Asmens kodas
Asmens tapatybės dokumentas:

Nr.

Gyvenamoji vieta (adresas)

Telefonas

Savininkas (-ė)
Išsilavinimas:

Išdavimo data ir vieta
Registracijos adresas, jei nesutampa su gyvenamosios vietos adresu

Bendraturtis (-ė)
Aukštasis universitetinis 

Aukštasis neuniversitetinis

Darbovietė (-ės)/ Kita veikla

ŠEIMYNINĖ PADĖTIS

Gyvenantis (-i) kartu su tėvais 

Nuomininkas (-ė)

Spec. vidurinis 

Vidurinis

Adresas, telefonas, elektroninis paštas

Vedęs (ištekėjusi) 

Našlys (-ė) 

Kita 
Pareigos

Išsiskyręs (-usi) 

Darbo stažas

Nevedęs (netekėjusi) 

SUTUOKTINIS
Vardas ir pavardė
Asmens kodas
Asmens tapatybės dokumentas:

Išdavimo data ir vieta

Nr.

Gyvenamoji vieta (adresas)

Telefonas

Darbovietė (-ės)/ Kita veikla

Registracijos adresas, jei nesutampa su gyvenamosios vietos adresu

Adresas, telefonas, elektroninis paštas

Pareigos

Darbo stažas

IŠLAIKYTINIŲ SKAIČIUS IR AMŽIUS
ĮSIPAREIGOJIMAI (skolos, laidavimai, garantijos, alimentai ir kt.)
Kreditoriaus
pavadinimas

Įsipareigojimo
tipas

Skolos suma, EUR

Įsipareigojimo likutis,
EUR

Mėnesinė įmoka, EUR

Galutinė atsiskaitymo
data

Užtikrinimo priemonė

Ar Jūs arba Jūsų sutuoktinis turite teisminių ginčų, kurių baigtis galėtų turėti įtakos
kredito grąžinimui? Jei taip, trumpai nurodykite ginčo turinį ir sumą
Ar planuojate Jūsų arba Jūsų sutuoktinio atlyginimo, gaunamų pašalpų ar kitų
pajamų pasikeitimus kredito galiojimo laikotarpiu?

1 iš 2 psl.

BENDROS ŠEIMOS PAJAMOS IR IŠLAIDOS (ESAMO IR PLANUOJAMO LAIDAVIMO LAIKOTARPIUI)
Vidutinės mėnesio pajamos, EUR

Esamos

Vidutinės mėnesio išlaidos, EUR

Planuojamos

Esamos

Nario atlyginimas (po mokesčių)

Komunalinėms paslaugoms, telefonui

Sutuoktinio/sugyventinio atlyginimas (po mokesčių)

Maistui

Kitų šeimos narių pajamos

Automobiliui (degalams, priežiūrai), transportui

Pensija, pašalpa, stipendija:

Draudimui (gyvybės, turto, transporto)

Nuomos pajamos

Būsto nuoma

Ūkininkavimo pajamos

Vaikų išlaikymas

Vaikų išlaikymo pajamos

Kitos išlaidos (drabužiai, laisvalaikis, investicijos)

Veiklos pajamos
Dividendai

VISO B.
Kredito ir palūkanų mokėjimai, kiti įsiskolinimai

Investicinės veiklos pajamos

Lizingo, išperkamosios nuomos mokėjimai

Kitos pajamos (įrašyti)

Planuojamos

Prašomam kreditui grąžinti ir palūkanoms mokėti
VISO A.

VISO C.

Bendras šeimos narių asmenų skaičius D.

Pajamos vienam šeimos nariui: (A-C) / D

NUOSAVYBĖ
Nekilnojamas turtas*

Rinkos
vertė, Eur

Kitas turtas*

Rinkos
vertė, Eur

Finansinis turtas

Rinkos
vertė, Eur

Vertybiniai popieriai
Likučiai kredito įstaigose
Negautos pajamos už prod.
* jei įkeistas, pažymėkite skliausteliuose “įkeistas”; jei ūkininkaujama, nurodykite pasėlių plotus, žemės ūkio techniką, gyvulių skaičių, produkcijos atsargas.

LAIDUOTOJO / GARANTO PATVIRTINIMAI IR SUTIKIMAI
Aš, laiduotojas/garantas patvirtinu, kad šioje paraiškoje pateikta informacija yra teisinga ir išsami, kad neturiu daugiau finansinių įsipareigojimų, išskyrus aukščiau išvardintus
ir, kad nenuslėpta jokia kita informacija, kuri galėtų turėti įtakos kredito unijos sprendimui. Esu supažindintas, kad jeigu nepateiksiu šios paraiškos laukuose nurodytų asmens
duomenų, kredito unija turi teisę nepriimti ir nesvarstyti mano laidavimo / garantijos paraiškos, taip pat nesudaryti laidavimo / garantijos sutarties.
Man žinoma, kad kredito unija tvarkys mano asmens duomenis siekdama įvertinti mano gebėjimą vykdyti finansinius įsipareigojimus, palaikyti būtiną komunikaciją ir informuoti
apie kredito unijos produktus, kurie gali būti man aktualūs. Asmens duomenys pateikti šioje anketoje ir gauti iš kitų šalių bus tvarkomi teisėto intereso teisiniu pagrindu (vykdomas
rizikos valdymas). Remiantis šiuo pagrindu kredito unija taip pat rinks duomenis iš UAB „Creditinfo Lietuva“, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos, kredito įstaigų bei kitų finansų įstaigų, VĮ Registrų centro, Gyventojų registro tarnybos ir kitų registrų mokumo įvertinimo, įsiskolinimų valdymo,
duomenų teikimo į jungtines duomenų rinkmenas bei kitiems teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims tikslais, teiks šiuos duomenis bei informaciją apie suteiktas
finansines paslaugas, susijusias su rizikos prisiėmimu bei duomenis apie turimus įsipareigojimus ir įsiskolinimus sutuoktiniui, laiduotojui, hipotekos, teismo įstaigoms,
antstoliams, UAB „Creditinfo Lietuva“, Lietuvos bankui, finansų įstaigoms, kitiems LR teisės aktuose nurodytiems asmenims mokumo vertinimo ir įsiskolinimų valdymo tikslais,
taip pat Lietuvos Centrinei kredito unijai įstatymuose nurodytoms kontrolės funkcijoms atlikti. Esu informuotas apie savo teisę susipažinti su kredito unijos tvarkomais savo
asmens duomenimis, teise reikalauti ištaisyti, tam tikrais atvejais ištrinti, perkelti arba apriboti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi remiantis
sutikimu arba teisėtu duomenų valdytojo interesu, nesutikti, kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys. Taip pat žinau, kad galiu kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos
inspekciją, jei galvoju, kad mano teisės buvo pažeistos. Duomenys, pateikti šioje paraiškoje, saugomi iki dalykinių santykių pabaigos, o po to tiek, kiek numato įstatymas, tačiau
bet kokiu atveju ne ilgiau kaip 10 metų. Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai: tel. +370 646 14790, el. paštas kusp@lku.lt.

_____________________________________________________________
(vardas, pavardė)

_______________________________________
(parašas)

20 _ m. ___________________________________________ d.
Aš, laiduotojo/garanto sutuoktinis, pareiškiu, kad buvau supažindinta (-as) su visomis iš laidavimo/garantijos sutarties kilsiančiomis teisėmis ir pareigomis ir sutinku bei
neprieštarauju, kad mano sutuoktinis prisiimtų įsipareigojimus pagal laidavimo/garantijos sutartį. Esu supažindinta (-as), kad jeigu nepateiksiu šios paraiškos laukuose nurodytų
asmens duomenų, kredito unija turi teisę nepriimti ir nesvarstyti šios laidavimo / garantijos paraiškos, taip pat nesudaryti laidavimo / garantijos sutarties.
Man žinoma, kad kredito unija tvarkys mano asmens duomenis siekdama įvertinti mano gebėjimą vykdyti finansinius įsipareigojimus, palaikyti būtiną komunikaciją ir informuoti
apie kredito unijos produktus, kurie gali būti man aktualūs. Asmens duomenys pateikti šioje anketoje ir gauti iš kitų šalių bus tvarkomi teisėto intereso teisiniu pagrindu (vykdomas
rizikos valdymas). Remiantis šiuo pagrindu kredito unija taip pat rinks duomenis iš UAB „Creditinfo Lietuva“, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos, kredito įstaigų bei kitų finansų įstaigų, VĮ Registrų centro, Gyventojų registro tarnybos ir kitų registrų mokumo įvertinimo, įsiskolinimų valdymo,
duomenų teikimo į jungtines duomenų rinkmenas bei kitiems teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims tikslais, teiks šiuos duomenis bei informaciją apie suteiktas
finansines paslaugas, susijusias su rizikos prisiėmimu bei duomenis apie turimus įsipareigojimus ir įsiskolinimus sutuoktiniui, laiduotojui, hipotekos, teismo įstaigoms,
antstoliams, UAB „Creditinfo Lietuva“, Lietuvos bankui, finansų įstaigoms, kitiems LR teisės aktuose nurodytiems asmenims mokumo vertinimo ir įsiskolinimų valdymo tikslais,
taip pat Lietuvos Centrinei kredito unijai įstatymuose nurodytoms kontrolės funkcijoms atlikti. Esu informuotas apie savo teisę susipažinti su kredito unijos tvarkomais savo
asmens duomenimis, teise reikalauti ištaisyti, tam tikrais atvejais ištrinti, perkelti arba apriboti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi remiantis
sutikimu arba teisėtu duomenų valdytojo interesu, nesutikti, kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys. Taip pat žinau, kad galiu kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos
inspekciją, jei galvoju, kad mano teisės buvo pažeistos. Duomenys, pateikti šioje paraiškoje, saugomi iki dalykinių santykių pabaigos, o po to tiek, kiek numato įstatymas, tačiau
bet kokiu atveju ne ilgiau kaip 10 metų. Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai: tel. +370 646 14790, el. paštas kusp@lku.lt.

_____________________________________________________________
(vardas, pavardė)
20 _ m. ___________________________________________ d.

_______________________________________
(parašas)

PILDO KREDITO UNIJA
Paraiškos registracijos Nr.
Būsimas laiduotojo/garanto įsiskolinimo lygis: C / (A - B) x 100%

2 iš 2 psl.

Registravimo data

