LIZINGO PARAIŠKA
FIZINIAM ASMENIUI

Luminor Lizingas UAB
Lvovo g. 25, LT-09320 Vilnius
Tel. +370 5 2361 380, faks. +370 5 2361 381
El. paštas lizingas@luminor.lt, www.luminor.lt

LIZINGO GAVĖJAS
Vardas, pavardė

Asmens kodas

Telefonas

Pilietybė

El. paštas

Atsiskaitomoji sąskaita

Gyvenamoji vieta

Darbovietės pavadinimas

Pareigos

Darbovietės šalis (nurodyti šalį, kurioje mokami mokesčiai)

ŠEIMOS SUDĖTIS
Vedęs, ištekėjusi

Išsiskyręs, išsiskyrusi

Našlys, našlė

Sutuoktinio (sugyventinio) vardas, pavardė

Nevedęs, netekėjusi

Laisva santuoka

Sutuoktinio darbovietės pavadinimas

Nepilnamečių vaikų skaičius
Sutuoktinio pareigos

ŠEIMOS MĖNESIO PAJAMOS PO MOKESČIŲ, EUR
Lizingo gavėjo darbo užmokestis

Sutuoktinio (sugyventinio) darbo užmokestis

Kitos pajamos

ŠEIMOS FINANSINIAI IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI							
(paskolos, lizingas, panaudotas kreditinės kortelės limitas, kreditavimo sąskaitos „overdraft“ suma ir kt.)
Iš ko gauta/
kam suteikta

Įsipareigojimo
rūšis

Mokėjimas
per mėn.

Likusi/panaudota
suma, valiuta

Nepildoma jei tokių įsipareigojimų nėra

Įsip. pabaiga, kr.
kort. gal. laikas

Įkeitimas, lizingo
objektas ir t. t.

APLINKYBĖS, GALINČIOS ĮTAKOTI LIZINGO GAVĖJO EKONOMINĘ IR FINANSINĘ SITUACIJĄ
BEI LIZINGO GAVĖJO GALIMYBES TINKAMAI VYKDYTI FINANSINIUS ĮSIPAREIGOJIMUS
(planuojamos šeimos pajamos ateityje, planuojami šeimos įsipareigojimai, kitos reikšmingos aplinkybės)
PAGEIDAUJAMOS SĄLYGOS
Ar pageidaujate atsidaryti sąskaitą Luminor Bank AB?

Taip

Ne

Pageidauju sutartis pasirašyti elektroniniu parašu

TURTO DRAUDIMAS
Ar pageidaujate, kad turto draudimu rūpintųsi Luminor Lizingas UAB? Jei pageidaujate – pažymėkite
Kasko

TPVCAPD

Vairavimo stažas metais

Draudimo kompanija

LIZINGO OBJEKTAS
Pavadinimas, modelis, pagaminimo metai

Kaina su PVM, valiuta

Sutarties laikotarpis, mėn.

Pradinė įmoka, %

Likutinė vertė, %

TURTO PARDAVĖJAS
Pavadinimas

Kontaktinis asmuo

Telefonas

Lizingo gavėjas patvirtina, kad jis tinkamai informuotas, jog sudarant sutartį su Luminor Lizingas UAB bus pasirašomos tik specialiosios sutarties sąlygos, o su bendrosiomis sąlygomis Lizingo gavėjas gali
susipažinti ir parsisiųsti jas internete adresu www.luminor.lt ir/ar gauti Luminor Lizingas UAB aptarnavimo padalinių patalpose. Lizingo gavėjas turi teisę ne vėliau nei iki sutarties specialiųjų sąlygų pasirašymo
dienos, pateikti Luminor Lizingas UAB pasiūlymus dėl bendrųjų sąlygų keitimo. Jei Lizingo gavėjas nurodytu terminu tokių pasiūlymų nepateikė, pasirašydamas išperkamosios nuomos sutarties specialiąsias
sąlygas, Lizingo gavėjas patvirtina, kad bendrųjų sąlygų neketina keisti, su jomis susipažino, sutinka, įsipareigoja jų laikytis. Pasirašius išperkamosios nuomos sutarties specialiąsias sąlygas, bendrosios
sąlygos tampa neatskiriama sutarties dalimi ir taikomos išperkamosios nuomos sutarties šalims pilna apimtimi.

Aš lizingo gavėjas, teikiantis šią paraišką ir aš lizingo gavėjo sutuoktinis, pasirašantis šioje paraiškoje, žemiau (jei paraišką pasirašo ir
lizingo gavėjo sutuoktinis), pareiškiu ir patvirtinu ir/ar pareiškiame ir patvirtiname, kad:
1. esu informuotas apie savo pareigą suteikti teisingą ir išsamią informaciją, būtiną lizingo gavėjo / lizingo gavėjo sutuoktinio mokumui įvertinti, prisiimu atsakomybę už teikiamos informacijos išsamumą,
teisingumą ir tikrumą ir pažymiu, kad paraiškoje pateikta informacija yra išsami, teisinga ir tikra.
2. sutinku, kad lizingo gavėjo / lizingo gavėjo sutuoktinio mokumo ir finansinės rizikos įvertinimo bei administravimo ir įsiskolinimo valdymo tikslais (įskaitant (bet neapsiribojant) tuos atvejus, kai Luminor
Lizingas UAB ir/ar Luminor Bank AB, įmonės kodas 112029270, adresas Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius teikia finansines paslaugas man, mano sutuoktiniui ar asmeniui (įskaitant ir juridinius
asmenis), už kurį garantuoju ar laiduoju, ar juridiniam asmeniui, kurio dalyvis ar savininkas aš esu) Luminor Lizingas UAB ir/ar Luminor Bank AB teiktų paklausimus bei gautų mano asmens duomenis
(vardą, pavardę, asmens kodą, socialinio draudimo pažymėjimo numerį, adresą, telefono ryšio numerį, kitose finansų įstaigose pageidautų finansinių ir (arba) turtinių įsipareigojimų, dėl kurių buvo priimtas
teigiamas ar neigiamas sprendimas, rūšis ir sumas, esamų finansinių ir (arba) turtinių įsipareigojimų rūšis ir sumas, vykdymo terminus, duomenis apie šių įsipareigojimų vykdymą, taip pat duomenis
apie buvusius finansinius įsipareigojimus ir (arba) turtinius įsipareigojimus ir jų vykdymą, įskaitant ir duomenis iš Paskolų rizikos duomenų bazės, tvarkomos Lietuvos banko, bei įskaitant ir jungtinėse
skolininkų rinkmenose esančius duomenų subjektų duomenis, taip pat duomenis apie pajamas, pajamų rūšis ir jų šaltinius, duomenis apie turtą, šeimyninę padėtį, einamas pareigas (darbą) ir išsilavinimą,
duomenis apie lizingo gavėjo (ne)veiksnumą, ribotą veiksnumą, duomenis iš Lietuvos banko tvarko asmenų, dėl kurių yra pateikti prašymai neleisti jiems sudaryti vartojimo kredito sutarčių, sąrašo, (o
kai lizingo gavėjo sutuoktinis sutinka pagal finansinės išperkamosios nuomos sutartį prisiimtus įsipareigojimus vykdyti kaip bendrąją sutuoktinių prievolę, ir duomenis apie lizingo gavėjo sutuoktinio (ne)
veiksnumą, ribotą veiksnumą, duomenis apie lizingo gavėjo sutuoktinį iš Lietuvos banko tvarko asmenų, dėl kurių yra pateikti prašymai neleisti jiems sudaryti vartojimo kredito sutarčių, sąrašo), duomenis
iš kitų registrų, kuriuose, vadovaujantis LR teisės aktų reikalavimais, Luminor Lizingas UAB privalo patikrinti vartojimo kredito gavėją iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – LR VRM), VĮ „Registrų centras“, VĮ „Regitra“, Lietuvos banko ir kitų įstatymuose nustatytus registrus (įskaitant bet
neapsiribojant Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registrą) tvarkančių asmenų (registrų tvarkytojų) duomenų bazių, jungtinių finansinės rizikos rinkmenų valdytojų bei kitų finansų įstaigų. Taip pat sutinku,
kad Luminor Lizingas UAB perduotų aukščiau nurodytą informaciją kitoms Luminor grupės, įmonėms, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, LR
VRM, Policijos departamentui prie LR VRM, VĮ „Registrų centras“, VĮ „Regitra“, Lietuvos bankui, jungtinių finansinės rizikos rinkmenų valdytojams ir kitiems įstatymuose nustatytus registrus tvarkantiems
asmenims (registrų tvarkytojams), kitoms finansų įstaigoms, garantuotojams bei laiduotojams. Sutinku, kad Luminor Lizingas UAB taip pat perduotų (suteiktų prieigą prie) visos Luminor Lizingas UAB
turimos informacijos apie mane, įskaitant ir visą šioje paraiškoje nurodytą informaciją (įskaitant ir atvejus, jeigu nuomos sutartis nesudaroma) kitiems tretiesiems asmenims, įskaitant, bet neapsiribojant
susijusiems su Luminor grupės įmonėmis, paraiškoje nurodyto daikto gamintojams, gamintojų grupės įmonėms, daikto pardavėjams, pardavėjų grupės įmonėms ir pan., įskaitant ir duomenų teikimą
į trečiąsias valstybes, t.y. asmenims esantiems už Europos Sąjungos ribų. Šis mano sutikimas galioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja Luminor Lizingas UAB ir/ar Luminor Bank AB sprendimo dėl
finansinių paslaugų teikimo man ar kitiems šiame sutikime nurodytiems asmenims priėmimo laikotarpiu, o Luminor Lizingas UAB ir/ar Luminor Bank AB priėmus teigiamą sprendimą dėl finansinių paslaugų
teikimo man ar kitiems šiame sutikime nurodytiems asmenims, sutikimas galioja nuo jo pasirašymo dienos iki sudarytos sutarties dėl finansinių paslaugų teikimo pabaigos.
3. esu supažindintas su mano, kaip duomenų subjekto, teise susipažinti su savo asmens duomenimis, tvarkomais Luminor Lizingas UAB, ir/ar Luminor Bank AB, ir teise reikalauti neteisingus, neišsamius,
netikslius mano asmens duomenis ištaisyti, sunaikinti ar reikalauti, kad būtų sustabdytas mano duomenų tvarkymas, Lietuvos Respublikose teisės aktuose nustatytais atvejais, nesutikti, kad mano
duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais. Esu informuotas, kad rinkodaros tikslais gali būti analizuojami mano pasirinkto, finansuotino / finansuojamo turto duomenys, sudarius sutartį sudarytos sutarties duomenys.
4. sutinku, kad Luminor Lizingas UAB mano asmens duomenis tvarkytų tiesioginės rinkodaros tikslais, siekiant man teikti informaciją ir reklaminę medžiagą apie Luminor Lizingas UAB veiklą ir siūlomas
paslaugas, taip pat teikti UADBB „AON Baltic“ (draudimo brokerio) arba kitos Lizingo davėjo nurodytos draudimo brokerių įmonės teikiamų draudimo paslaugų pasiūlymus. Sutinku, kad Luminor Lizingas
UAB mano asmens perduotų mano pasirinkto turto, dėl kurio finansavimo kreipiuosi, gamintojui / pardavėjui / atstovui ir šių juridinių asmenų įmonių grupės įmonėms, tiek veikiančioms Europos Sąjungoje,
tiek už jos ribų, kad šios susisiektų su manimi tiesioginės rinkodaros tikslais, tiek siūlydamos savo produktus, tiek tokių produktų finansavimo paslaugas.
Nurodykite punktus, su kuriais nesutinkate:
5. nevyksta ir, kiek žinoma, - negresia joks bylinėjimasis, arbitražo ar administracinės procedūros, susijusios su lizingo gavėju / lizingo gavėjo sutuoktiniu. Jei yra, nurodyti:

6. šioje paraiškoje nurodytas lizingo objektas ketinamas įsigyti šeimos poreikiais ir interesais.
7. atskiras lizingo gavėjo sutuoktinio patvirtinimas: sutinku, kad lizingo gavėjas sudarytų finansinės išperkamosios nuomos sutartį su Luminor Lizingas UAB dėl paraiškoje nurodyto lizingo objekto.
8. lizingo gavėjui sudarius finansinės išperkamosios nuomos sutartį su Luminor Lizingas UAB dėl paraiškoje nurodyto lizingo objekto, lizingo gavėjo mokėjimo įsipareigojimus pagal tokią sudarytą finansinės
išperkamosios nuomos sutartį įsipareigojame vykdyti kaip bendrąją sutuoktinių prievolę.
9. sutinku, kad Luminor Lizingas UAB finansinės išperkamosios nuomos sutarties sudarymo, sprendimo dėl sutarties sudarymo priėmimo, duomenų patikrinimo ir kitais su tuo susijusiais tikslais gautų
mano asmens duomenis iš šioje paraiškoje nurodyto lizingo objekto pardavėjo, įskaitant, bet neapsiribojant gautų mano asmens duomenis iš lizingo objekto pardavėjo naudojamų IT sistemų tiesiogiai ar
naudojant tarpinius IT ryšius į Luminor Lizingas UAB naudojamas IT sistemas.
10. mano sutikimai ir patvirtinimai nurodyti 1 – 9 punktuose galioja nuo žemiau nurodytos datos, kurią aš savo parašu žemiau patvirtinu savo sutikimus ir patvirtinimus ir galioja Luminor Lizingas UAB ir/ar
Luminor Bank AB sprendimo dėl finansinių paslaugų teikimo lizingo gavėjui priėmimo laikotarpiu, o Luminor Lizingas UAB ir/ar Luminor Bank AB priėmus teigiamą sprendimą dėl finansinių paslaugų
teikimo lizingo gavėjui, mano sutikimai ir patvirtinimai nurodyti 1 – 9 punktuose galioja iki sudarytos sutarties dėl lizingo objekto tinkamo ir visiško įvykdymo bei laikotarpį, kurį teisės aktai įpareigoja Luminor
Lizingas UAB saugoti informaciją, susijusią su sandoriu.

Lizingo gavėjo vardas pavardė

parašas

data

Lizingo gavėjo sutuoktinio vardas pavardė

parašas

data

PILDYTI UŽSIENIO VALSTYBIŲ PILIEČIAMS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIAMS, DIRBANTIEMS UŽSIENYJE
Ar Jūs, Jūsų artimieji šeimos nariai arba Jūsų artimi pagalbininkai yra politikoje dalyvaujantys fiziniai asmenys kaip apibūdinta žemiau?
TAIP (Jei taip, prašome nurodyti vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo data, pareigas bei ryšį)
Vardas, Pavardė

Asmens kodas arba gimimo data

Pareigos

Paaiškinimas: Remiantis pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymu politikoje dalyvaujantys asmenys yra:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

valstybės vadovas, vyriausybės vadovas, ministras, viceministras arba ministro pavaduotojas;
parlamento narys;
Aukščiausiojo Teismo, Konstitucinio Teismo ar kitos aukščiausiosios teisminės institucijos, kurių sprendimai negali būti skundžiami, narys;
auditorių profesinės organizacijos valdymo organo ar centrinio banko valdybos narys;
ambasadorius, laikinasis reikalų patikėtinis ar aukšto rango ginkluotųjų pajėgų karininkas;
valstybės valdomos įmonės valdymo ar priežiūros organo narys.

Pareigos Europos Bendrijoje, tarptautinėse ar užsienio valstybių institucijose (nurodyti):
Artimieji šeimos nariai:
1)
2)
3)
4)

Sutuoktinis;
Asmuo, su kuriuo registruota partnerystė;
Tėvai, broliai, seserys, seneliai, vaikaičiai;
Vaikai ir vaikų sutuoktiniai, vaikų sugyventiniai.

Artimas pagalbininkas:
1)
2)

fizinis asmuo, kuris su Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo straipsnio 19 dalyje nurodytas
pareigas einančiu ar ėjusiu asmeniu yra to paties juridinio asmens dalyviai arba palaiko kitus dalykinius santykius;
fizinis asmuo, kuris yra vienintelis juridinio asmens, įsteigto ar veikiančio de facto siekiant turtinės ar kitokios asmeninės naudos
Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo straipsnio 19 dalyje nurodytas pareigas einančiam ar ėjusiam asmeniui, savininkas.

Ryšys (sutuoktinis ar kt.)

