LIZINGO PARAIŠKA ŪKININKUI
INFORMACIJA APIE ĮSIGYJAMĄ TURTĄ
Įsigyjamas turtas

Pagaminimo metai

Kaina (EUR su PVM)

Lizingo tipas
Finansinis lizingas

Lizingo laikotarpis

Pradinė įmoka (%)

Likutinė vertė (%)

Veiklos lizingas

Įmokų mokėjimo diena
5 d.

15 d.

Mokėjimų dažnumas
Mėnesiniai

Ketvirtiniai

Pusmetiniai

Turto pardavėjas

Kita
Pardavėjo kontaktinis asmuo, pareigos

Pardavėjo telefono nr.

INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJĄ
Vardas pavardė .

Asmens kodas

Ūkio kodas
Ūkio adresas

Ūkio steigimo data .

Banko rekvizitai
(pavadinimas, kodas, sąskaitos nr.)

El. paštas

Telefono nr.

Vyr. buhalterio vardas ir pavardė

Telefono nr.

El. paštas

INFORMACIJA APIE ŪKĮ

PAGRINDINIAI TIEKĖJAI
Pavadinimas, šalis

Tiekiama dalis (%)

PAGRINDINIAI PIRKĖJAI
Pavadinimas, šalis

Pardavimų dalis (%)

PAREIŠKĖJO FINANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI
Kreditoriaus pavadinimas

Įsipareigojimų rūšis

Finansuojama
suma (EUR)

Likutis
(EUR)

Palūkanų
norma (%)

Terminas

Mėn.
mokėjimai

Užtikrinimo
priemonės

DIDŽIAUSI PAREIŠKĖJO DEBITORIAI
Pardavėjo pavadinimas

Visa skola
(EUR)

Apmokėjimo
terminas
nesuėjęs

Vėluojama
mokėti iki 30 d.

Vėluojama
mokėti
31-90 d.

Vėluojama
mokėti
91-180 d.

Vėluojama
mokėti virš
180 d.

DIDŽIAUSI PAREIŠKĖJO KREDITORIAI
Pardavėjo pavadinimas

Apmokėjimo
terminas
nesuėjęs

Visa skola
(EUR)

Vėluojama
mokėti iki 30 d.

Vėluojama
mokėti
31-90 d.

Vėluojama
mokėti
91-180 d.

Vėluojama
mokėti virš
180 d.

NAUDOJAMA ŽEMĖ
Žemės tipas

Praėję metai
Ariama
Pievos, ganyklos
žemė

Kita

Einamieji metai
Pievos,
Ariama žemė
ganyklos

Kita

Bendras žemės plotas (ha)
Nuosavos žemės plotas (ha)
Nuomojamos žemės plotas (ha)
PRAĖJUSIŲ IR EINAMŲJŲ METŲ ŪKINĖS VEIKLOS RODIKLIAI
Augalininkystė

Praeitų metų rodikliai
Pasėliai (ha)

Parduota (t)

Einamųjų metų prognozė
Pajamos (EUR)

Pasėliai (ha)

Parduota (t)

Pajamos (EUR)

Javai
Avizos
Žirniai
Pupos
Kviečiai
Kita
Iš viso:
Gyvulininkystė

Iš viso:

Praeitų metų rodikliai
Auginta (vnt.)

Parduota (vnt.)

Einamųjų metų prognozė
Pajamos (EUR)

Auginta (vnt.)

Parduota (vnt.)

Galvijai mėsai
Galvijai pienui
Kiaulės
Ožkos
Avys
Paukščiai
Pienas (t)
Kita
Iš viso:
Kitos veiklos pajamos

Iš viso:

Praėjusių metų rodikliai

Einamųjų metų prognozė

Dotacijos
Valstybės parama
Subsidijos
Kita
Iš viso:

Iš viso:

Visos pajamos

už praeitus metus:

einamųjų metų prognozė:

Visos išlaidos

už praeitus metus:

einamųjų metų prognozė:

TURIMA TECHNIKA IR NEKILNOJAMAS TURTAS (gamybos metai, plotas, balansinė vertė, ir kt.)

Pajamos (EUR)

IŠLAIDOS
Specifinės išlaidos

Šių metų
suma (EUR)

Praeitų metų
suma (EUR)

Už praeitų metų
suma (EUR)

Nusidėvėjimo ir amortizacijos išlaidos
Palūkanų išlaidos

PATVIRTINIMAS
Pareiškėjas/jo atstovas patvirtina, kad:
1. šioje paraiškoje ir jos prieduose pateikta informacija yra teisinga, tiksli ir gali būti UAB „Citadele faktoringas ir lizingas“ (toliau - Lizingas)
panaudota vertinant riziką. Pareiškėjui nepateikus visos paraiškoje nurodytos informacijos arba pateikus neteisingą informaciją, Lizingas turi
teisę nesuteikti kreditavimo paslaugos arba vienašališkai nutraukti šios paraiškos pagrindu sudarytą (-as) sutartį (-is). Šios paraiškos priėmimas
neįpareigoja Lizingo suteikti prašomą paslaugą ar suteikti ją prašomomis sąlygomis.
2. yra informuotas, jog Lizingas vadovaudamasis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679 6 str. 1 d. punktais – („b) tvarkyti
duomenis būtina siekiant įvykdyt sutartį, ar imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį“, ir c) „tvarkytis duomenis būtina, kad
būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė“) tvarkys mano pateiktus duomenis, teiks paklausimus ir gaus bei tvarkys mano
asmens duomenis, taip pat keisis jais, naudos gautus duomenis tokiais tikslais:
- Lizingo finansinių paslaugų teikimas;
- Sandorių su klientais rizikos vertinimas ir mažinimas;
- Rinkodaros priemones klientams pritraukti įgyvendinimas;
- Informacijos apie banko teikiamus produktus esamiems klientams pateikimas;
- Verslo ir administracinės veiklos vykdymas.
3. yra informuotas, kad Lizingas tiek kiek reikia aukščiau nurodytiems tikslams pasiekti bei atsižvelgdamas į teikiamos paslaugos savybes ir
susijusias rizikas gali rinkti ir tvarkyti duomenis iš:
- Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos – duomenis apie pajamas ir darbovietę;
- Gyventojų registro – duomenis apie deklaruotą ar apskaitytą gyvenamąją vietą, šeimyninę padėtį, nepilnamečių vaikų skaičių;
- Nekilnojamojo turto registro – duomenis apie priklausantį turtą;
- Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro – informaciją, ar jam nėra nustatyti apribojimai prisiimti finansinius įsipareigojimus;
- Lietuvos banko, kitų valstybės institucijų, kredito bei finansų įstaigų – pareiškėjo finansinius įsipareigojimus bei jų vykdymą, įskaitant jungtinėse
skolininkų rinkmenose esančius duomenis;
- Ieškomų asmenų registro – duomenis, ar nesu ieškomas;
- Negaliojančių dokumentų registro – duomenis, ar pareiškėjui išduoti asmens dokumentai nėra paskelbti negaliojančiais.
- Asmenų, dėl kurių yra pateikti prašymai neleisti jiems sudaryti vartojimo kredito sutarčių, sąrašas – duomenis, ar pareiškėjui nėra taikomi
apribojimai sudaryti vartojimo kredito sutartis.
4. yra informuotas apie savo teises susipažinti su Lizingo tvarkomais jo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti
asmens duomenis arba sustabdyti asmens duomenų tvarkymą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų, kad būtų tvarkomi asmens
duomenys, kai duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu;
5. jam žinoma, kad įgyvendinamas savo kaip duomenų subjekto teises gali pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos
inspekcijai, A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, www.ada.lt;
6. yra informuotas apie tai, kad su „Citadele“ grupės įmonių asmens duomenų tvarkymo principais gali susipažinti www.citadele.lt, skiltyje Asmens
duomenų apsauga.
7. yra informuotas apie tai, kad Lizingui nesuteikus finansavimo užpildyta paraiška bus sunaikinama ir duomenys nebus saugomi, tačiau pasirašyta
informavimo apie duomenų tvarkymą forma bus saugoma teisės aktų numatytą laikotarpį.
8. prieš pildydamas (-a) šią paraišką, buvo supažindintas (-a) su prašomos paslaugos teikimo sąlygomis ir įkainiais, Lizingui priimtinų turto
vertintojų ir draudikų sąrašu, esančiu www.citadele.lt.
9. yra informuotas, jog duomenys apie finansuojamą/įkeičiamą turtą bus pateikti Aon Baltic, UADBB ir sutinka, kad pasibaigus turto draudiminei
apsaugai Aon Baltic, UADBB teiktų pasiūlymus dėl turto draudimo.

Pareiškėjas / Pareiškėjo atstovas
(vadovas / įgaliotas asmuo)

(pareigos, vardas, pavardė, parašas) A.V.
(data)

