Verslo kliento
paraiška kreditavimui
1. PAGEIDAUJAMAS KREDITAVIMO PRODUKTAS
Verslo kreditai

Lizingas ir faktoringas

kreditas;

finansinis lizingas;

kredito linija;

veiklos nuoma;

overdraftas;

faktoringas;

Kita

kita (prašome nurodyti):

kredito limitas korteles sąskaitoje;
garantijos ir laidavimai;
dokumentinis akredityvas;
1.1. Pageidaujamos verslo kredito sąlygos (pildoma, pasirinkus verslo kreditų produktą)
Suma ir valiuta

Terminas

Pirmo grąžinimo
atidėjimo terminas

Verslo kredito paskirtis

Projekto
pradžia

Rangovas/įrangos tiekėjas:

Informacija apie investicinį projektą:
Investicijų objektas

Vertė

Projekto
pabaiga

su PV M

1.2. Pageidaujamos lizingo sąlygos (pildoma, pasirinkus lizingo produktą)
Eil.
Nr.
1.

Turtas

Kiekis, vnt.

Naujas / Naudotas
Naujas

Naudotas

2.

Naujas

Naudotas

3.

Naujas

Naudotas

Eil.
Nr.
1.
2.
3.

Turto pardavėjas

Eil.
Nr.

Lizingo tipas

Pardavėjo atstovas /
kontaktinis asmuo

Gamybos
metai

Telefonas

Sutarties
terminas,
mėn.

Pradinė
įmoka, %

Likutinė
vertė, %

Įsigijimo
kaina su PVM

Įsigijimo
valiuta

Sumokėto avanso
suma ir valiuta

Įmokų mokėjimų diena

1.

Finans inis lizingas

V eiklos nuoma

5

10

20

2.

Finans inis lizingas

V eiklos nuoma

5

10

20

3.

Finans inis lizingas

V eiklos nuoma

5

10

20

Pageidaujamos turto draudimo paslaugos:
Kasko/Turto draudimas

Transporto priemoniu/Turto valdytoju civilines atsakomybes draudimas

Pageidaujami sąskaitų faktūrų ir mokėjimo grafikų gavimo būdai:
Sąs kaita faktura gaunama L izing@s
(D ans ke eBankas ) s is temoje

Sąs kaita faktura s iunč iama el. paš tu* (iraš ykite):

*Aš patvirtinu, jog žinau ir sutinku, kad nekoduotas duomenų perdavimas nurodytu el. paštu negali visiškai užtikrinti perduodamų duomenų
vientisumo ir konfidencialumo bei sutinku prisiimti atsakomybę už galimas informacijos nutekėjimo pasekmes ir nuostolius, jei su nurodytu el.
paštu išsiųstų sąskaitų faktūrų turiniu susipažintų kiti asmenys.

1.3. Pageidaujamos faktoringo sąlygos (pildoma, pasirinkus faktoringo produktą)
Bendras limitas, suma ir valiuta

Limito galiojimo terminas

Avanso dydis, proc.

Atidėto mokėjimo terminas

1 iš 3

Pirkėjo/debitoriaus limitai:
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

Pavadinimas

Kodas

Korespondencijos
adresas

Telefonas

El. paštas

Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

Prašomas limitas,
suma ir valiuta

Apmokėjimo
terminas, dienos

Einamasis
įsiskolinimas

Pradelstas
įsiskolinimas

Pradelsimas
kalendorinėmis dienomis

2. INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJĄ
2.1. Bendri duomenys
Pareiškėjo pavadinimas

Kodas

PVM mok. kodas

Asmens kodas

Telefonas

Reg. adresas

Koresp. adresas

2.2. Pagrindinės veiklos aprašymas

2.3. Pareiškėjo vadovas:
Vardas, pavardė

El. paštas

2.4. Didžiausi 5 pagrindiniai Pareiškėjo dalyviai arba dalyviai, turintys nuosavybę, valdantys 10% ir daugiau
juridinio asmens akcijų (kito kapitalo ar balso teisių dalių)
Vardas, pavardė / pavadinimas

Akcijų dalis, 

Kodas

2.5. Pagrindiniai Pareiškėjo dalyviai, turintys nuosavybę ar valdantys 10% ir daugiau kitų juridinių asmenų akcijų
(kito kapitalo ar balso teisių dalių)
Vardas, pavardė / Juridinio asmens
pavadinimas (dalyvis)

Juridinio asmens pavadinimas
(kuriame dalyvaujama)

Kodas

Akcijų /
kapitalo dalis, %

2.6. Pareiškėjo finansiniai įsipareigojimai (paskolos, lizingas, faktoringas ir kt.)
Kreditorius
(gauta iš)

Kredito
paskirtis

Pradinė kredito
suma, valiuta

Palūkanų
norma, %

Padengimo
data

Dabartinis
kredito likutis,
suma, valiuta

Užtikrinimo
priemonės

2.7. Pareiškėjo nebalansiniai įsipareigojimai (garantijos/laidavimai, ateities sandoriai ir kt.)
Kreditorius (įsipareigojimas kam)

Suma, valiuta

Palūkanų
norma, %

Padengimo
data

Pastabos

2 iš 3

2.8. Pareiškėjo skolos Valstybinei mokesčių inspekcijai, Sodrai, gresiančios baudos, ieškiniai ir kt.
Kreditorius (skola kam)

Skolos pobūdis

Suma,
valiuta

Susidarymo
data

Pastabos

3. PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS
3.1. Įkeičiamas nekilnojamas, kilnojamas turtas
Turto aprašymas
(pavadinimas, adresas, plotas)

Statybos/
gamybos metai

Balansinė
vertė

Rinkos
vertė

Vertintojas,
įvertinimo data

Kodas

Koresp. adresas

Telefonas

Faksas

3.2. Garantijos, laidavimai
Vardas, pavardė/
Juridinio asmens pavadinimas

Suma,
valiuta

3.3. Kitos užtikrinimo priemonės

PARAIŠKOS ŠALIŲ PARAŠAI

Vadovas / Įgaliotas asmuo

Paraiškos užpildymo data:

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

3 iš 3

