
LIZINGO PARAIŠKA VERSLO KLIENTAMS 
 
 
  

INFORMACIJA APIE ĮSIGYJAMĄ TURTĄ  
Įsigyjamas turtas Pagaminimo metai Kaina (EUR su PVM) Lizingo tipas 

☐ Finansinis lizingas ☐ V eiklos lizingas 
Lizingo laikotarpis Pradinė įmoka (%) Likutinė vertė (%) Įmokų mokėjimo diena 

☐ 5 d. ☐ 15 d. 

Turto pardavėjas Pardavėjo kontaktinis asmuo, pareigos Pardavėjo telefono nr. 

INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJĄ  
Pavadinimas Įmonės kodas 

Veiklos adresas (adresas korespondencijai) Įmonės registracijos data 

Banko rekvizitai 
(pavadinimas, kodas, sąskaitos nr.) 

El. paštas Telefono nr. Interneto svetainė 

Vadovo vardas ir pavardė Asmens kodas Telefono nr. El. paštas 

Vyr. buhalterio vardas ir pavardė Telefono nr. El. paštas 

 

INFORMACIJA APIE ĮMONĖS VEIKLĄ  
Pagrindinė veikla, parduodama produkcija / paslaugos, realizacijos rinkos 

Specifinės išlaidos 
Šių metų 

suma (EUR) 
Praeitų metų 
suma (EUR) 

Už praeitų metų 
suma (EUR) 

Nusidėvėjimo ir amortizacijos išlaidos    

Palūkanų išlaidos    

Ilgalaikis turtas (pastatai, transporto priemonės, įrengimai ir t.t.; jų gamybos metai, plotas, balansinė vertė, ir kt.) 
 

 

 
INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJO AKCININKUS, DALININKUS, PAJININKUS, SAVININKUS, NARIUS1, VALDYBOS NARIUS, NAUDOS 
GAVĖJUS2  

Vardas, pavardė /  
Įmonės pavadinimas 

Asmens /  
Įmonės kodas Akcijų dalis (%) 

Kitos įmonės, kuriose turimų 
akcijų dalis sudaro 25 % ir 

daugiau 
Adresas 

Pilietybė  
(tik fiziniams 
asmenims) 

      
      
      
      

☐ Tokių asmenų – savininkų ar akcininkų, kuriems priklauso  arba kurie  valdo daugiau nei 25 % juridinio asmens akcijų arba balsavimo teisių nėra 
(paaiškinkite): 

1Informacija pateikiama iki galutinių naudos gavėjų (fizinių asmenų), t. y. jei įmonės akcininkas yra kita įmonė, turite pateikti informaciją apie 
akcininko akcininkus ir t.t. iki galutinių naudos gavėjų (fizinių asmenų) 
2Naudos gavėjai – fiziniai asmenys, kurie tiesiogiai arba netiesiogiai turi arba kontroliuoja 25 % ar daugiau įmonės (juridinio asmens) akcijų arba 
balsavimo teisių, taip pat fiziniai asmenys, kurie kitaip kontroliuoja įmonės (juridinio asmens) valdymą arba didesnę nei 25 % nuosavybės dalį 
ir/arba kurių naudai ar interesais vykdomi verslo santykiai 

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 PAREŠKĖJO 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 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. 
       
       
       
       

 
PATVIRTINIMAS 
Pareiškėjas ir 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 finansavimo arba vienašališkai nutraukti šios paraiškos pagrindu sudarytą (-as) sutartį (-is). Šios paraiškos priėmimas neįpareigoja 
Lizingo suteikti prašomą paslaugą ar suteikti ją prašomomis sąlygomis. Pareiškėjas sutinka pateikti papildomą Lizingo prašomą informaciją ir 
kad Lizingas pateiktos informacijos teisingumo ir mokumo vertinimo tikslais gautų informacijos apie pareiškėją ir iš trečiųjų asmenų; 

2. jam yra žinoma, jog Lizingas mokumo ir finansinės rizikos vertinimo ir skolos mažinimo tikslais kreipsis į valstybines ir / ar privačias organizacijas 
(įmones, įstaigas, institucijas) dėl informacijos apie šioje paraiškoje nurodytų įmonių finansinius įsipareigojimus, pajamas ir turimą turtą. Sutinka, 
jog duomenys apie įmonę būtų perduodami „Citadele“ grupės įmonėms bei asmenims, teikiantiems paslaugas šios grupės įmonėms; 

3. sutinka, kad Lizingas, vertindamas pareiškėjo ir su juo susijusios įmonių grupės mokumą, gautų informaciją apie jo tiesiogiai ar netiesiogiai 
kontroliuojamas antrines įmones, iš trečiųjų asmenų; 

4. sutinka, jog duomenys apie Lizingo finansuojamą ir/arba Lizingui įkeičiamą turtą būtų pateikti Aon Baltic, UADBB ir 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) 
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