PARAIŠKA KREDITUI GAUTI
FIZINIAM ASMENIUI

Paraišką pildo

Kredito gavėjas

Laiduotojas

PAGEIDAUJAMO FINANSAVIMO SĄLYGOS
Kredito paskirtis
Kredito suma (Eur)
Įmokų mokėjimo diena

10 d.

Kredito terminas (m.)
Kredito grąžinimo atidėjimas (mėn.)

25 d.

DUOMENYS APIE PERKAMĄ / STATOMĄ (REKONSTRUOJAMĄ) / ĮKEIČIAMĄ TURTĄ
Pavadinimas

Rinkos
Įsigyjimo
Įkeičiama
vertė (Eur) kaina (Eur)

Adresas

Taip
Ne
Taip

Ne
Taip

Ne

Ar įsigyjamas / rekonstruojamas / įkeičiamas pagrindinis Jūsų būstas?

Taip

Ne

KLIENTO SIŪLOMOS PAPILDOMOS PRIEVOLIŲ UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS
Laidavimas
Laiduotojo vardas, pavardė ar pavadinimas
Laidavimo sąlygos
KLIENTAS
Vardas, pavardė

Asmens kodas

Deklaruotos gyvenamosios vietos adresas
Gyvenamosios vietos adresas
El. paštas
Telefonas
Pagrindinis (pradinis)
Vidurinis
Aukštasis
Aukštesnysis
Išsilavinimas
Vedęs / ištekėjusi
Nevedęs / netekėjusi
Našlys (-ė)
Išsiskyręs (-usi)
Šeimyninė padėtis
Vaikų iki 18m. skaičius:
Išlaikytinių skaičius:
Vaikai, išlaikytiniai
Nuosavas
Nuomojamas
Gyvenu kartu su tėvais
Kita:
Būstas
Pagrindinis pajamų šaltinis
Pajamos pagal verslo liudijimą
Turto nuomos pajamos

Darbovietė / Kita veikla

Darbo sutarties pobūdis
Esu įmonės kurioje dirbu
Esu kitos įmonės

Darbo užmokestis pagal darbo sutartį
Individualios profesinės veiklos pajamos
Pajamos iš žemės ūkio veiklos

Autorinės veiklos pajamos

Pajamos gaunamos užsienyje

Pajamos iš turimų neribotos civilnės atsakomybės juridinių asmenų

Stipendija

Alimentai

Adresas, telefono Nr.

Neterminuota

Gyvenu kartu nesusituokus

Pensija arba pašalpa

Pareigos

Dirbu nuo

Terminuota iki:

Savininkas / akcininkas (-ė)

Turimų akcijų dalis:

Įm. kodas:

Savininkas / akcininkas (-ė)

Turimų akcijų dalis:

Įm. kodas:

Įmonės pavadinimas
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BENDRASKOLIS (SUTUOKTINIS / PARTNERIS / LAIDUOTOJAS)
Vardas, pavardė

Asmens kodas

Deklaruotos gyvenamosios vietos adresas
Gyvenamosios vietos adresas
El. paštas
Telefonas
Vidurinis
Pagrindinis (pradinis)
Aukštasis
Aukštesnysis
Išsilavinimas
Vedęs / ištekėjusi
Nevedęs / netekėjusi
Našlys (-ė)
Išsiskyręs (-usi)
Šeimyninė padėtis
Vaikų iki 18m. skaičius:
Išlaikytinių skaičius:
Vaikai, išlaikytiniai
Kita:
Nuosavas
Nuomojamas
Gyvenu kartu su tėvais
Būstas
Pagrindinis pajamų šaltinis

Darbo užmokestis pagal darbo sutartį

Pajamos pagal verslo liudijimą
Turto nuomos pajamos

Darbovietė / Kita veikla

Esu kitos įmonės

Stipendija

Neterminuota

Pensija arba pašalpa

Alimentai

Adresas, telefono Nr.

Darbo sutarties pobūdis
Esu įmonės kurioje dirbu

Pajamos gaunamos užsienyje

Pajamos iš turimų neribotos civilnės atsakomybės juridinių asmenų

Individualios profesinės veiklos pajamos
Pajamos iš žemės ūkio veiklos

Autorinės veiklos pajamos

Gyvenu kartu nesusituokus

Pareigos

Dirbu nuo

Terminuota iki:

Savininkas / akcininkas (-ė)

Turimų akcijų dalis:

Įm. kodas:

Savininkas / akcininkas (-ė)

Turimų akcijų dalis:

Įm. kodas:

Įmonės pavadinimas

INFORMACIJA APIE KLIENTO ŠEIMOS PAJAMAS IR IŠLAIDAS
Klientas
Bendraskolis
Vidutinės mėnesio pajamos po
mokesčių (Eur):

Vidutinės mėnesio išlaidos (Eur):

Darbo užmokestis

Turimų kreditų mokėjimai

Kitos veiklos pajamos

Lizingo, išperkamosios nuomos įmokos

Pastovūs komandiruotpinigiai

Alimentai

Klientas

Bendraskolis

Vertė (Eur)

Įkeista*

Nuomos pajamos
Stipendija, alimentai, pensija, pašalpa

Iš viso:
Vykstantys teisminiai ginčai, galintys turėti įtakos paskolos grąžinimui

Iš viso:

Kitos aplinkybės, galinčios įtakoti finansinę situaciją bei galimybes
tinkamai vykdyti finansinius įsipareigojimus
NUOSAVYBĖ (nekilnojamsis turtas, transporto priemonės, vertybiniai popieriai ir kt.)
Rūšis
Apibūdinimas (adresas, plotas, modelis, pagaminimo metai ir pan.)

* Jei turtas įkeistas, pažymėti varnele.
ESAMI IR PLANUOJAMI ĮSIPAREIGOJIMAI (paskolos, laidavimai, skolos, alimentai, lizingo sutartys, išperkamoji nuoma ir kt.)
Rūšis

Kreditorius

Kredito
išdavimo
data

Kredito
Sutarties
Likusi
gražinimo
suma (Eur) suma (Eur)
data

Mėnesio
įmoka
(Eur)

Užtikrinimo priemonė

Iš viso:
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PATVIRTINIMAS:
Ši paraiška tuo pačiu yra Kredito unijos “Saulėgrąža” pranešimas klientui, kad tuo atveju, jei kreditas bus teikiamas užsienio valiuta, klientui
kyla rizika, susijusi su užsienio valiutos kurso pokyčiais, ir galimas reikšmingas užsienio valiutos kurso pasikeitimas gali turėti įtaką kliento
įmokoms ir galimybėms laiku grąžinti vartojimo kreditą.
Žemiau pasirašydamas patvirtinu, kad:
- suprantu, jog paslaugos, dėl kurios kreipiuosi, suteikimas yra susijęs su asmens duomenų tvarkymu, kurį atlieka duomenų valdytojas kredito unija
„Saulėgrąža“, juridinio asmens kodas 302894776, buveinės adresas Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Užubalių k., Senasis Ukmergės kel. 4 (toliau –
Unija) ir duomenų tvarkytojai, dalyvaujantys teikiant pasirinktą paslaugą, bei kad Unija, asmens kreditingumo ir įsiskolinimo valdymo, finansinių paslaugų
teikimo, pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos tikslais vadovaujantis teisinės prievolės (įstatymų įpareigojimų vykdymo) bei sutarties
sudarymo teisėtumo pagrindu taip pat dėl teisėto intereso, kad nebūtų pažeistos mano ir/ar Unijos teisės bei tinkamai būtų vykdomos tarp manęs ir
Unijos sudarytos sutartys, finansinių paslaugų teikimo laikotarpiu ir jam pasibaigus, kiek tai leidžia teisės aktai, gaus bei tvarkys mano asmens
duomenis;
- esu informuotas apie savo pareigą suteikti teisingą ir išsamią informaciją, būtiną mano mokumui įvertinti, esu veiksnus (-i), ir garantuoju, kad šioje
paraiškoje pateikta informacija yra teisinga, tiksli ir išsami, žinau, kad pateikta informacija yra ir už jos teisingumą atsakau Lietuvos Respublikos teisės
aktų nustatyta tvarka, o taip pat man žinoma, kad nepateikus visos reikiamos informacijos, Unija turi teisę nesuteikti man paslaugų;
- asmenis, kurių asmens duomenis pateikiau Unijai, informavau apie tokių jų duomenų pateikimą Unijai ir šie asmenys tam neprieštaravo, bei jie buvo
supažindinti su Unijos atliekamu duomenų tvarkymu, mano pateikti jų duomenys yra gauti teisėtai ir turiu teisę juos pateikti Unijai;
- prašau, jog Unija tiek kartų, kiek reikalinga, įgyvendinant teisės aktų reikalavimus, kreiptųsi į asmens duomenų tvarkytojus ar valdytojus, t. y.
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, VĮ Regitrą, VĮ Registrų centrą, Gyventojų registro tarnybą
prie Vidaus reikalų ministerijos ir /ar migracijos skyrius, Centrinės hipotekos įstaigą ar kitus asmenis, tvarkančius teisės aktuose nurodytus registrus,
Valstybinę mokesčių inspekciją prie Finansų ministerijos, Lietuvos banką, kitas kredito ir finansų įmones, įstaigas bei organizacijas, UAB „Creditinfo
Lietuva“, VŠĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybą, VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrą, antstolius, telekomunikacijų bendroves,
komunalinių paslaugų teikėjus, skolų išieškojimo įmones, draudimo bendroves, savivaldybes bei kitus asmens duomenų valdytojus ar tvarkytojus, iš
kurių gautų ir patikslintų visą reikiamą informaciją apie: mano vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamosios vietos adresą, elektroninio pašto adresą,
telefono numerį, šeimyninę padėtį, nepilnamečių vaikų skaičių, veiksnumą, asmens tapatybės dokumento duomenis, socialinio draudimo pažymėjimo
numerį, darbovietę, įsidarbinimo datą, draudžiamąsias pajamas, gautas ir paskirtas išmokas, vertimąsi ūkine ir individualia veikla bei pajamas iš šių
veiklų, kilnojamą bei nekilnojamą turtą bei teises į jį, išsilavinimą, pageidautų finansinių ir (arba) turtinių įsipareigojimų (dėl kurių buvo priimtas teigiamas
ar neigiamas sprendimas) rūšis ir sumas, esamų arba buvusių finansinių ir (arba) turtinių įsipareigojimų rūšis ir sumas, vykdymo terminus, duomenis
apie šių įsipareigojimų vykdymą, vykdomųjų bylų duomenis, turto areštų aktų registro duomenis, hipotekos registro ir/ar kitų registrų, kuriuos
administruoja VĮ Registrų centras, Lietuvos bankas ar kiti asmens duomenų valdytojai ar tvarkytojai, duomenis bei kitą informaciją, svarbią atliekant
mano kreditingumo ir finansinės situacijos vertinimą;
- esu informuotas, kad Unija gaus, perduos ir/ar teiks mano asmens duomenis asmens duomenų tvarkytojams ar valdytojams, t. y. asmenims, kurie
diegia, administruoja ar kitaip tvarko Unijos naudojamą programinę įrangą, kurioje yra mano asmens duomenys, šios įrangos diegimo, administravimo ar
kitokio tvarkymo tikslais; advokatams, konsultantams, auditoriams ir pan., kuriuos Unija pasitelkia Unijai būtinų paslaugų teikimui; kitiems tretiesiems
asmenims (tarpininkams), tvarkantiems asmens duomenis Unijos vardu ar pagal su Unija sudarytas bendradarbiavimo sutartis;
- esu informuotas, kad turiu teisę susipažinti su asmens duomenimis ir kaip jie tvarkomi, žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų
tvarkymą, reikalauti ištaisyti arba ištrinti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis arba apriboti savo asmens duomenų tvarkymo
veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų nuostatų, nesutikti, kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys, įskaitant asmens duomenų
tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslu, nesutikti, kad būtų taikomas visiškai automatizuotu būdu priimtas sprendimas, įskaitant profiliavimą, jei toks
sprendimų priėmimas turi teisines pasekmes ar panašų reikšmingą poveikį, teisę į duomenų perkeliamumą, teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų
apsaugos inspekcijai;
- man žinoma, jog dėl mano duomenų rinkimo, naudojimo ir saugojimo Unijoje galiu kreiptis į Unijos duomenų apsaugos pareigūną elektroniniu paštu
info@sauletaunija.lt;
- esu susipažinęs su Kredito unijos “Saulėgrąža” bendrosiomis klientų aptarnavimo ir paslaugų teikimo taisyklėmis ir Kredito unijos “Saulėgrąža”
operacijų ir paslaugų įkainiais;
Sutinku, jog kredito unija “Saulėgrąža” mano asmens duomenis tvarkytų tiesioginės rinkodaros tikslais, siekiant man teikti informaciją ir reklaminę
medžiagą apie kredito unijos “Saulėgrąža” veiklą ir siūlomas paslaugas (tiesioginės rinkodaros tikslais surinkti duomenys bus saugomi ne ilgiau kaip 3
Taip
Ne
metus):

KLIENTAS
Vardas ir pavardė

Parašas

Data

BENDRASKOLIS (SUTUOKTINIS / PARTNERIS / LAIDUOTOJAS)
Vardas ir pavardė

Parašas

Data

PRIĖMĖ KREDITO UNIJOS “SAULĖGRĄŽA” DARBUOTOJAS
Vardas ir pavardė

Parašas

Data
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