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PARAIŠKA DĖL KREDITO SUTEIKIMO  

 

I. INFORMACIJA APIE KREDITĄ 

Kredito suma   

Prašomo išduoti kredito tipas  asmeninis 
 kartu su sutuoktiniu 
 kartu su bendraskoliu 

Kredito paskirtis (įrašyti)  

Kredito terminas mėnesiais  

Pradinės įmokos atidėjimo terminas  

Pageidaujama įmokos/plaūkanų 
mokėjimo diena 

 

Kredito gražinimo būdas  anuitetinis (vienodos įmokos) 
 linijinis (mažėjančios įmokos) 
 individualus 

 

II. DUOMENYS APIE PLANUOJAMĄ ĮSIGYTI TURTĄ (pildoma, jei kreditas bus naudojamas turto įsigijimui) 

Perkamo turto aprašymas  
 

Perkamo turto kaina   
 

Perkamo turto adresas ir unikalus 
numeris 

 

Turtui įsigyti naudojamos nuosavos lėšos  
(suma) ir jų kilmė 

 

 

III. DUOMENYS APIE ĮKEIČIAMĄ TURTĄ (pildoma, jei bus įkeičiamas turtas) 

Įkeičiamo turto aprašymas  
 

Įkeičiamo turto vertė   
 

Įkeičiamos turto adresas ir unikalus 
numeris 

 
 

Ar įkeičiama vienintelė gyvenamoji vieta  
 

 

IV. DUOMENYS APIE PAREIŠKĖJĄ 

Vardas, pavardė  

Asmens kodas   

Asmens tapatybės dokumento numeris  

Deklaruota gyvenamoji vieta  

Faktinė gyvenamoji vieta, jei skiriasi nuo 
deklaruotos gyvenamosios vietos 

 

Telefono numeris  

Elektroninio pašto adresas  

Išsilavinimas   

Šeimyninė padėtis  vedęs / ištekėjusi   
 gyvena su partnere(-iu) 
 gyvenu nesusituokusi(-ęs) 

Išlaikomų asmenų skaičius ir amžius  

Ar pareiškėjas išlaiko aukščiau nurodytus 
asmenis kartu su sutuoktiniu/partneriu?  

 taip 
 ne  
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 netaikoma 

Jei ne, ar yra nustatytas išlaikymas teismo 
sprendimu, kokio dydžio? 

 taip ___________ (mėnesinis išlaikymo dydis) 
 ne 
 netaikoma 

 

V. DUOMENYS APIE PAREIŠKĖJO PAJAMAS 

Informacija apie darbovietę 

Pavadinimas  

Darbo stažas  

Ar darbo sutartis terminuota  taip ___________ (terminas) 
 ne 

Vidutinis mėnesinis atlygis per 6 mėnesių 
laikotarpį (atskaičius mokesčius) 

 

Informacija apie papildomas pajamas 

Pajamų šaltinis(-iai)  

Vidutinis menėsinis pajamų vidurkis per 6 
mėnesių laikotarpį (atskaičius mokesčius) 

 

Pajamų gavimo laikotarpis  

Informacija apie planuojamą pajamų pokytį 

Ar planuojamas pajamų pasikeitimas 
Kredito sutarties galiojimo laikotarpiu? 

 

Planuojamo pajamų pokyčio priežastys  

Planuojamo pokyčio įtaka mėnesinėms 
pajamoms (nurodyti sumą eurais) 

 

Ar turite teisminių ginčų, kurių baigtis 
galėtų turėti įtakos jūsų finansinei būklei? 
Jei taip, trumpai nurodykite ginčo turinį ir 
sumą. 

 taip 
 ne  
Jei „taip“ nurodykite ginčo esmę ir sumą:  
 

 

VI. DUOMENYS APIE PAREIŠKĖJO SUTUOKTINĮ / BENDRASKOLĮ 

Vardas, pavardė  

Asmens kodas   

Asmens tapatybės dokumento numeris  

Deklaruota gyvenamoji vieta  

Faktinė gyvenamoji vieta, jei skiriasi nuo 
deklaruotos gyvenamosios vietos 

 

Telefono numeris  

Elektroninio pašto adresas  

Išsilavinimas   

Šeimyninė padėtis  vedęs / ištekėjusi   
 gyvena su partnere(-iu) 
 gyvenu nesusituokusi(-ęs) 

Išlaikomų asmenų skaičius ir amžius  

Ar pareiškėjas išlaiko aukščiau nurodytus 
asmenis kartu su sutuoktiniu/partneriu?  

 taip 
 ne 
 netaikoma 

Jei ne, ar yra nustatytas išlaikymas teismo 
sprendimu, kokio dydžio? 

 taip ___________ (mėnesinis išlaikymo dydis) 
 ne 
 netaikoma 

 

VII. DUOMENYS APIE PAREIŠKĖJO  SUTUOKTINIO (-ĖS) / BENDRASKOLIO PAJAMAS 

Informacija apie darbovietę 

Pavadinimas  
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Darbo stažas  

Ar darbo sutartis terminuota  taip ___________ (terminas) 
 ne 

Vidutinis mėnesinis atlygis per 6 mėnesių 
laikotarpį (atskaičius mokesčius) 

 

Informacija apie papildomas pajamas 

Pajamų šaltinis(-iai)  

Vidutinis menėsinis pajamų vidurkis per 6 
mėnesių laikotarpį (atskaičius mokesčius) 

 

Pajamų gavimo laikotarpis  

Informacija apie planuojamą pajamų pokytį 

Ar planuojamas pajamų pasikeitimas 
Kredito sutarties galiojimo laikotarpiu? 

 

Planuojamo pajamų pokyčio priežastys  

Planuojamo pokyčio įtaka mėnesinėms 
pajamoms (nurodyti sumą eurais) 

 

Ar turite teisminių ginčų, kurių baigtis 
galėtų turėti įtakos jūsų finansinei būklei? 
Jei taip, trumpai nurodykite ginčo turinį ir 
sumą. 

 taip 
 ne  
Jei „taip“ nurodykite ginčo esmę ir sumą:  
 

 

VIII. PAREIŠKĖJO IR (AR) PAREIŠKĖJO SUTUOKTINIO(-ĖS) / BENDRASKOLIO (-ĖS) SKOLINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI (kiti kreditai, 
vartojimo kreditai, išperkamoji nuoma, kredito kortelės limitas, kitos paskolos ir pan.) 

Kreditoriaus 
pavadinimas  

Įsipareigojimo rūšis Įsipareigojimo likutis Mėnesinė įmoka Galutinė atsiskaitymo data 

     

     

     

     

 

IX. PAREIŠKĖJO NAMŲ ŪKIO (KARTU GYVENANČIŲ ASMENŲ) VIDUTINIŲ MĖNESINIŲ PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ ANALIZĖ 

Išlaidos Vidutinis išlaidų dydis per mėnesį 

Išlaidos maistui, transportui, mokslui, 
mokesčiams už komunalines paslaugas, 
kitiems poreikiams tenkinti 

 

Būsto ir kito turto nuomos išlaidos  

Turto draudimo išlaidos  

Gyvybės draudimo išlaidos  

Išlaidos įsipareigojimų pagal paskolų / 
lizingo sutartis vykdymui 

 

Mokamas išlaikymas (vaikams ir kt.)  

Išlaidos papildomam pensijų kaupimui  

Viso:  

 

X. PAREIŠKĖJO IR PAREIŠKĖJO SUTUOKTINIO / BENDRASKOLIO PATVIRTINIMAI IR SUTIKIMAI 

Patvirtinu, kad paraiškoje pateikta informacija yra teisinga. Man yra žinoma, kad, nepateikus visos paraiškoje nurodytos 
informacijos, UAB „Kredito partneris“ turi teisę nesuteikti kredito. 
 
Patvirtinu, kad nesu nemokus (-i), kaip nemokumas apibrėžtas Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatyme, man 
nėra ir nebuvo iškelta bankroto byla, nesu ir nebuvau pateikęs (-usi) pranešimo kreditoriams apie ketinimą kreiptis į teismą 
dėl bankroto bylos iškėlimo ir nesu ir nebuvau pateikęs (-usi) pareiškimo teismui iškelti bankroto bylą.  
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Patvirtinu, kad nėra kitų aplinkybių, kurios gali daryti įtaką mano mokumui ar sutrukdyti vykdyti ketinamus prisiimti 
įsipareigojimus (mano atžvilgiu nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas, civilinėje ar baudžiamojoje byloje man nėra taikomi 
apribojimai, pagal sudarytas sutartis nereikalaujama gauti išankstinių sutikimų skolintis ir pan.). 
 
 

PAREIŠKĖJAS 

Vardas, pavardė, parašas  
 

Data  
 

PAREIŠKĖJO SUTUOKTINIS / BENDRASKOLIS 

Vardas, pavardė, parašas  
 

Data   
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SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO IR TIESIOGINĖS RINKODAROS 

 

SUTIKIMAS DĖL TIESIOGINĖS RINKODAROS 

Sutinku, kad UAB „Kredito partneris“ tiesioginės rinkodaros 
(naujienlaiškių, paslaugų pasiūlymų apie savo panašias 
paslaugas teikimo ir pan.) tikslu tvarkytų mano vardą, 
pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, 
elektroninio pašto adresą. Esu informuotas (-a) apie savo 
teisę nesutikti su mano asmens duomenų tvarkymu nurodytu 
tikslu, taip pat bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą, apie 
tai pranešdamas (-a) UAB „Kredito partneris“ el. paštu 
info@creditpartner.lt  

 taip 
 ne  
 

Vardas, pavardė, parašas  
 

Data  
 

 

SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO 

Sutinku, kad UAB „Kredito partneris“, kodas 305137493, buveinės adresas V. Nagevičiaus g. 3, Vilnius, tvarkys mano 
(pareiškėjo ir sutuoktinio / partnerio) asmens duomenis mokumo ir finansinės rizikos vertinimo, finansinių paslaugų teikimo, 
įsiskolinimo valdymo tikslais. Šių duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – sutarties sudarymas bei vykdymas. Asmens 
duomenis UAB „Kredito partneris“ taip pat tvarkys viešų užduočių vykdymo ir statistikos tikslais (teisinis pagrindas – 
įstatymuose nustatytas įpareigojimas) bei savo pažeistų teisių gynimo tikslais (teisinis pagrindas – UAB „Kredito partneris“ 
teisėtas interesas apginti savo pažeistas teises).  
  
Sutinku, kad aukščiau nurodytais tikslais UAB „Kredito partneris“ teiktų paklausimus, pateikdama taip pat ir mano asmens 
kodą, bei gautų mano asmens duomenis iš šių asmenų įvairių šalitnių, įskaitant, bet neapsiribojant,  Lietuvos banko, kitų 
kredito ir finansų įstaigų, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos, Valstybinės mokesčių inspekcijos pire Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, VĮ Registrų centras ir kitų 
asmenų, tvarkančių teisės aktuose nurodytus registrus, UAB „Creditinfo Lietuva“ įmonių, tvarkančių su įsiskolinimais ir 
kreditingumu susijusią informaciją, paraiškoje nurodytų darboviečių ar vėlesnių darboviečių, kitų asmenų, kurie turi ar gali 
turėti informacijos apiemano valdomą turtą ir (ar) turimus skolinius įsipareigojimus.  
 
Asmens duomenys gali būti teikiami informacinių technologijų, ryšių, spausdinimo, pašto ir tiesioginių mokėjimų paslaugų 
teikėjams, kredito įstaigoms, kiek tai reikalinga vykdant kredito sutartį, UAB „Creditinfo Lietuva“ mokėjimų vėlavimo atveju, 
naujam kreditoriui reikalavimo perleidimo atveju, skolų išieškojimo paslaugų teikėjams, UAB „Kredito partneris“ įmonių 
grupės įmonėms, taip pat notarams, valstybės institucijoms įstatymų nustatytais atvejais.  
 
Esu informuotas (-a) apie savo teisę susipažinti su tvarkomais mano asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti neteisingus, 
neišsamius, netikslius mano asmens duomenis, sunaikinti mano asmens duomenis arba sustabdyti mano duomenų tvarkymo 
veiksmus, jei duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos įstatymų, nesutikti, kad būtų tvarkomi mano asmens 
duomenys. Man yra žinoma, kad dėl nurodytų teisių įgyvendinimo turiu kreiptis į UAB „Kredito partneris“, kodas 305137493, 
buveinės adresas V. Nagevičiaus g. 3, Vilnius, el. paštu info@creditpartner.lt  

Vardas, pavardė, parašas  
 

Data  
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