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PARAIŠKA KLIENTAMS, TURINTIEMS KREDITĄ SU NEKILNOJAMOJO TURTO 

ĮKEITIMU 

1. PARAIŠKOS TIKSLAS 

Kredito  sutarties informacija: 

 

Sutarties numeris:       

Sutartes sudarymo data:       

Kredito paskirtis:       

Keičiamos kredito sąlygos: 

Kredito suma, EUR       

Kredito terminas, m.       

Kredito lėšų panaudojimo terminas, mėn.       
 
 Kredito grąžinimo metodas  Linijinis    Anuiteto 

Pageidaujama Kredito grąžinimo ir 

palūkanų mokėjimo diena  
      d. 

Kitos sąlygos       

2. INFORMACIJA APIE KREDITO GAVĖJĄ 

Vardas, pavardė         

Asmens kodas (gimimo data, jei 
pildo užsienio pilietis) 

                       

Gyvenamosios vietos adesas       

Deklaruotos gyvenamosios 

vietos adresas (pildyti, jei 
gyvenamoji vieta skiriasi nuo  
deklaruotosios) 

      

Telefonas       El. paštas       

Išsilavinimas 

 Aukštasis universitetinis    Nebaigtas aukštasis (šiuo metu studijuoju) 
 Nebaigtas vidurinis               Vidurinis   
 Aukštasis neuniversitetinis/aukštesnysis/kitas profesinis išsilavinimas su viduriniu 
 Kita       

Darbovietė (-ės) Adresas, telefonas Einamos pareigos Dirbu nuo 

                        

                        

Ankstesnės darbovietės (pildoma, jei dabartinėje darbovietėje dirbama 
trumpiau nei 12 mėn.) Pareigos Laikotarpis 

                   

Darbo sutarties pobūdis  Neterminuota  Terminuota iki 20      m.      mėn.      d. 

Esu įmonės, kurioje dirbu: 
 Savininkas 
 Akcininkas 

Akcijų dalis  
įmonėje %:      

Įmonės 
kodas   

                  

Esu kitos įmonės: 
 Savininkas 
 Akcininkas 

Akcijų dalis  
įmonėje %:      

Įmonės 
pavadinimas  

      

Šeiminė padėtis  Vedęs (Ištekėjusi)  Našlys (-ė)  Išsiskyręs (-usi) 

  Nevedęs (netekėjusi)  Gyvenama kartu nesusituokus 

3. NEPILNAMEČIAI VAIKAI IR KITI IŠLAIKYTINIAI1 

Vardas, pavardė Amžius 

            

            

            

            
1

 Išlaikytiniais taip pat laikomi neturintys reguliarių, su darbo santykiais susijusių pajamų, besimokantys arba studijuojantys vaikai (įvaikiai ar 
globotiniai) iki 20 metų, arba kiti asmenys (nepriklausomai nuo amžiaus ar giminystės ryšių), kuriuos Paraiškos teikėjas dalinai ar pilnai išlaiko. 
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4. INFORMACIJA APIE KREDITO GAVĖJO SUTUOKTINĮ (-Ę)/ PARTNERĮ (-Ę)  

Vardas, pavardė         

Asmens kodas (gimimo data, jei 
pildo užsienio pilietis) 

                       

Gyvenamosios vietos adesas       

Deklaruotos gyvenamosios 

vietos adresas (pildyti, jei 
gyvenamoji vieta skiriasi nuo  
deklaruotosios) 

      

Telefonas       El. paštas       

Išsilavinimas 

 Aukštasis universitetinis    Nebaigtas aukštasis (šiuo metu studijuoju) 
 Nebaigtas vidurinis               Vidurinis   
 Aukštasis neuniversitetinis/aukštesnysis/kitas profesinis išsilavinimas su viduriniu 
 Kita       

Darbovietė (-ės) Adresas, telefonas Einamos pareigos Dirbu nuo 

                        

                        

Ankstesnės darbovietės (pildoma, jei dabartinėje darbovietėje dirbama trumpiau nei 12 
mėn.) 

Pareigos Laikotarpis 

                   

Darbo sutarties pobūdis  Neterminuota  Terminuota iki 20      m.      mėn.      d. 

Esu įmonės, kurioje dirbu: 
 Savininkas 
 Akcininkas 

Akcijų dalis  
įmonėje %:      

Įmonės 
kodas   

                  

Esu kitos įmonės: 
 Savininkas 
 Akcininkas 

Akcijų dalis  
įmonėje %:      

Įmonės 
pavadinimas  

      

5. BENDROS KREDITO GAVĖJO ŠEIMOS PAJAMOS IR IŠLAIDOS 

Vidutinės mėnesio pajamos (atskaičius mokesčius),  EUR: Vidutinės mėnesio išlaidos, EUR: 

Pareiškėjo darbo užmokestis pagrindinėje 
darbovietėje 

      
Įprastinės namų ūkio išlaidos (maistui, 
komunaliniams mokesčiams, automobilio 
priežiūrai, mokesčiams už telefoną ir pan.) 

      

Sutuoktinio (-ės) darbo užmokestis       Draudimo išlaidos       

Pareiškėjo darbo užmokestis kitose darbovietėse       Mokami alimentai       

Nuomos pajamos       Išlaidos už mokslą       

Finansinio turto pajamos (palūkanos ir pan.)       Kitos mėnesio išlaidos       

Kitos šeimos pajamos       
 

Finansinių įsipareigojimų mėnesinės įmokos2       

IŠ VISO:       IŠ VISO:       

Laisvos šeimos lėšos per mėnesį (iš vidutinių mėnesio pajamų atimti vidutines mėnesio išlaidas), EUR       
2Turi sutapti su 6 punkte nurodyta visų finansinių įsipareigojimų mėnesinių įmokų suma. 

6. ŠEIMOS FINANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI (ESAMI IR PLANUOJAMI) KITOMS KREDITO ĮSTAIGOMS / 

FIZINIAMS ASMENIMS/ JURIDINIAMS ASMENIMS / LAIDAVIMAI /GARANTIJOS IR KT. 

Kreditorius 

finansų įstaiga 
/asmuo, už kurį 
laiduojama 

Įsipareigo-

jimo rūšis 

Įsipareigo-

jimo 

likutis, 

EUR 

Metinių 

palūka-

nų dydis, 

% 

Palūkanų 

rūšis
3 

Po fiksuotų palūkanų 

galiosiančios palūkanos 

(palūkanų perfiksavimo 

bazė ir marža)
4 

Grąžinimo 

terminas 

(Data) 
Mėnesio 

įmoka, EUR 

                        
 fiksuotos 

 kintamos  
                  

                        
 fiksuotos 

 kintamos 
                  

                        
 fiksuotos 

 kintamos 

 

 

                  

                        
 fiksuotos 

 kintamos 
                  

Visų finansinių įsipareigojimų mėnesinių įmokų suma, EUR
       

3 Jeigu įsipareigojimo rūšis – vartojimo kreditas arba kredito limitas, pildyti nereikia; 
4 Pildyti, kai kreditui šiuo metu nustatytos fiksuotos palūkanos. 
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7. KREDITO GAVĖJUI IR/AR JO SUTUOKTINIUI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANTIS  NEKILNOJMAS 

TURTAS (ĮKEISTAS IR NEĮKEISTAS)  

Nekilnojamasis 

turtas / statybos 

metai 

Adresas Bendras plotas,  

kv. m. arba žemės 

sklypo plotas, a. 

Rinkos vertė, EUR Ar yra įkeistas ir 

kam 

Turto savininkas 

                                    

                                    

                                    

8.  KREDITO GAVĖJUI IR/AR JO SUTUOKTINIUI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANTIS  KILNOJAMAS 

REGISTRUOJAMAS TURTAS (ĮKEISTAS IR NEĮKEISTAS) 5 

Kilnojamo turto 

rūšis 

Turto gamintojas, 

modelis 

Pagaminimo 

metai 

Rinkos vertė, EUR Ar yra įkeistas ir 

kam 

Turto savininkas 

                                    

                                    
5 Pildoma kredito restruktūrizavimo atveju. 
 

 

Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad esu veiksnus (-i), ir garantuoju, kad paraiškoje pateikta informacija yra teisinga, ir už 
ją atsakau Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.  
 

Informacija apie fizinio asmens duomenų tvarkymą Banke 

Bankas registruoja ir naudoja duomenis apie fizinį asmenį, kad kuo geriau pakonsultuotų Klientą, pasiūlytų jam geriausius 
sprendimus ir laikytųsi teisės aktų reikalavimų, kurie taikomi Bankui kaip finansų įstaigai. Klientai ir fiziniai asmenys apie tai, 
kokius duomenis Bankas registruoja, kaip Bankas juos naudoja ir apie fizinio asmens teises, daugiau informacijos gali rasti 
Pranešime dėl asmens duomenų apsaugos, kuris yra Bendrųjų sąlygų sudėtinė dalis. Su Pranešimu dėl asmens duomenų 
apsaugos galima susipažinti Banko paslaugų teikimo vietoje ir Banko interneto svetainėje; Klientui paprašius, jam bus pateikta 
Pranešimo dėl asmens duomenų apsaugos popierinė kopija. Pranešime dėl asmens duomenų apsaugos taip pat pateikiama 
kontaktinė informacija, jei asmuo turėtų klausimų. 
 

Paraiškos teikėjas       Data       

 (vardas, pavardė, parašas)  
 
Sutuoktinis (-ė)/ Partneris (-ė) 

       Data       

 (vardas, pavardė, parašas)  

 
 
 
Pildo Danske Bank A/S Lietuvos filialas darbuotojas* 

 

 

 

Paraiška priimta 

 

 

                        Paraiška atmesta           
 

  

 

 

      Data       

 

 

 

(vardas, pavardė, parašas)  
 

*Netaikoma, jei Paraiška pasirašoma nuotoliniu būdu „Danske eDokumentai“ sistemoje . 
 

 


