LIZINGO PARAIŠKA FIZINIAM ASMENIUI
Luminor Lizingas UAB
Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius Tel. +370 5 239 3444
El. paštas lizingas@luminor.lt, www.luminor.lt

LIZINGO GAVĖJAS
Vardas, pavardė

Telefonas

Asmens kodas (LR piliečiams); gimimo data ar asmens kodas, ar kita
asmeniui suteikta unikali simbolių seka (užsienio valstybių piliečiams)

El. paštas

Išsilavinimas

Pilietybė

Gyvenamoji vieta
Gyvenamosios vietos tipas (nuosavas būstas, nuomojamas būstas, kita)
Darbovietės
pavadinimas

Darbdavio verslo sektorius
Darbo stažas dabartinėje
darbovietėje (metais)

Darbovietės šalis (nurodyti šalį,
kurioje mokami mokesčiai)

Pareigos

ŠEIMOS SUDĖTIS
Sutuoktinio asmens kodas (LR piliečiams); gimimo data ar asmens kodas, ar
kita asmeniui suteikta unikali simbolių seka (užsienio valstybių piliečiams)

išsyskyręs/-usi, našlys\-ė

Nevedęs, netekėjusi

Vedęs, ištekėjusi
Sutuoktinio vardas, pavardė

Nepilnamečių
vaikų skaičius

Sutuoktinio darbovietės pavadinimas
Sutuoktinio pareigos

Telefonas
El. paštas

Pilietybė

ŠEIMOS MĖNESIO PAJAMOS PO MOKESČIŲ, EUR
Lizingo gavėjo
darbo užmokestis

Kitos pajamos (nurodykite sumą
per mėnesį ir pajamų šaltinį)

Sutuoktinio darbo
užmokestis

ŠEIMOS FINANSINIAI IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI
(paskolos, lizingas, suteiktas ir panaudotas kreditinės kortelės limitas, kreditavimo sąskaitos „overdraft“ suma ir kt.)
Įsipareigojimo rūšis

Iš ko gauta

Mokėjimas
per mėn.

Suteikta suma,
valiuta

Likusi/panaudota
suma, valiuta

Nepildoma jei tokių įsipareigojimų nėra
Įsip. pabaiga, kr.
kort. gal. laikas

Įkeitimas, lizingo
objektas ir t. t.

APLINKYBĖS, GALINČIOS ĮTAKOTI LIZINGO GAVĖJO EKONOMINĘ IR FINANSINĘ SITUACIJĄ BEI LIZINGO GAVĖJO GALIMYBES TINKAMAI VYKDYTI FINANSINIUS
ĮSIPAREIGOJIMUS (planuojamos šeimos pajamos ateityje, planuojami šeimos įsipareigojimai, kitos reikšmingos aplinkybės)

Pažymėkite, jei Jūsų darbo sutartis terminuota

Pažymėkite, jei Jūsų sutuoktinio darbo sutartis terminuota

PAGEIDAUJAMOS SĄLYGOS
Pageidauju sutartis pasirašyti elektroniniu parašu

TURTO DRAUDIMAS
Ar pageidaujate, kad turto draudimu rūpintųsi Luminor Lizingas UAB? Jei pageidaujate - pažymėkite
TPVCAPD

Kasko
Kasko draudimo įmokų mokėjimo periodiškumas
kas mėnesį

Draudimo kompanija

TPVCAPD įmokų mokėjimo periodiškumas
kas mėnesį

kas metus

kas metus

LIZINGO OBJEKTAS
Pavadinimas, modelis, pagaminimo metai

Kaina su PVM, valiuta

Sutarties laikotarpis, mėn.

Pradinė įmoka, %

Likutinė vertė, %

Metinė rida, km

TURTO PARDAVĖJAS
Pavadinimas

Kontaktinis asmuo

Telefonas

Lizingo gavėjas patvirtina, kad jis tinkamai informuotas, jog sudarant sutartį su Luminor Lizingas UAB bus pasirašomos tik Išperkamosios nuomos sutarties specialiosios sąlygos,
tačiau Lizingo gavėjui kartu taip pat bus taikomos Išperkamosios nuomos sutarties bendrosios sąlygos, kurios bus neatskiriama sutarties dalis. Lizingo gavėjas iki sutarties
pasirašymo privalo susipažinti su Išperkamosios nuomos sutarties bendrosiomis sąlygomis, kurias gali parsisiųsti internete adresu www.luminor.lt ir / arba gauti Luminor Lizingas
UAB aptarnavimo padalinių patalpose. Pasirašydamas Išperkamosios nuomos sutarties specialiąsias sąlygas, Lizingo gavėjas patvirtina, kad susipažino ir sutinka su Išperkamosios
nuomos sutarties bendrosiomis sąlygomis.

Lizingo gavėjo vardas pavardė

parašas

data

Lizingo gavėjo sutuoktinio vardas pavardė

parašas

data

DALYVAVIMAS POLITIKOJE
Ar Jūs pats arba Jūsų artimieji šeimos nariai* ar artimi pagalbininkai** esate politiškai pažeidžiami (paveikiami)*** asmenys, kuriems buvo patikėtos svarbios viešosios pareigos
(išvardintos žemiau) Lietuvos Respublikoje, Europos Sąjungoje, tarptautinėse valstybių institucijose?
Vardas, pavardė

NE
TAIP, esu pats
TAIP, yra artimasis šeimos narys arba pagalbininkas (prašome nurodyti):

Ryšys (artimasis šeimos narys, artimas pagalbininkas)

Prašome nurodyti Jūsų ar kito politiškai pažeidžiamo (paveikiamo) asmens pareigas:
Valstybės vadovas, vyriausybės vadovas, ministras, viceministras arba ministro pavaduotojas, valstybės sekretorius, parlamento, vyriausybės arba ministerijos kancleris
Parlamento narys, savivaldybės meras ar savivaldybės administracijos direktorius
Aukščiausiųjų teismų, konstitucinių teismų ar kitų aukščiausiųjų teisminių institucijų, kurių sprendimai negali būti skundžiami, narys
Aukščiausiosios valstybių audito ir kontrolės institucijos valdymo organo narys ar centrinio banko valdybos pirmininkas, jo pavaduotojas ar valdybos narys
Ambasadorius, laikinasis reikalų patikėtinis, nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras ar aukšto rango ginkluotųjų pajėgų karininkas
Valstybės ar savivaldybės įmonės, akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės, kurių akcijos ar dalis akcijų, suteikiančių daugiau kaip 1/2 visų balsų šių bendrovių
visuotiniame akcininkų susirinkime, priklauso valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise, valdymo ar priežiūros organo narys
Tarptautinės tarpvyriausybinės organizacijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo ar priežiūros organo narys
Politinės partijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo organo narys
Valstybė, institucija, pareigos, laikotarpis (metai ir mėnuo), kuriuo buvo užimamos pareigos

* Artimaisiais šeimos nariais laikomi sutuoktinis, asmuo, su kuriuo registruota partnerystė (toliau - sugyventinis), tėvai, broliai, seserys, vaikai ir vaikų sutuoktiniai, vaikų sugyventiniai, sutuoktinio ar sugyventinio
tėvai. ** Artimais pagalbininkais laikomi asmenys, su kuriais turite bendrą verslą, palaikote kitus dalykinius ar verslo ryšius.
*** Politiškai pažeidžiamas (paveikiamas) asmuo yra fizinis asmuo, kuriam šiuo metu yra arba ne anksčiau nei prieš 12 mėn. buvo patikėtos svarbios viešosios pareigos. Taip pat politiškai pažeidžiamais
(paveikiamais) asmenimis laikomi aukščiau išvardintų pareigūnų artimieji šeimos nariai arba artimi pagalbininkai.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
Šią paraišką pasirašantis(-ys) asmuo(-enys) pareiškia ir patvirtina, kad:
1. siekiant įvertinti mano kreditingumą, sudaryti ir vykdyti čia pasirinktos(-ų) paslaugos(-ų) sutartis, taip pat vykdant teisės aktų reikalavimus Luminor Lizingas UAB (toliau – Luminor Lizingas), įmonės kodas
111667277, adresas Konstitucijos pr. 21A, Vilnius, Lietuva, kuris yra šio dokumento pagrindu tvarkomų asmens duomenų valdytojas tvarkys mano asmens duomenis;
2. supranta, jog lizingo gavėjo vardas, pavardė, turto duomenys, finansavimo sąlygos, sudarytos sutarties numeris gali būti perduoti turto, dėl kurio finansavimo kreipiamasi, pardavėjui bei gamintojui, jei su
pastaraisiais Luminor Lizingas yra sudaręs bendradarbiavimo sutartis ir pagal tokias sutartis šalys yra susitarusios teikti ataskaitas apie sudarytas lizingo sutartis. Duomenų teikimo pagrindas - teisėtas duomenų
valdytojo ir trečiosios šalies interesas bendradarbiaujant pasiūlyti klientams patrauklesnes paslaugų sąlygas ir kokybiškesnį aptarnavimą;
3. supranta,jog pasirinkus, kad turto draudimu rūpintųsi Luminor Lizingas, asmens duomenys bus atskleidžiami duomenų tvarkytojams, dalyvaujantiems teikiant pasirinktą paslaugą (draudimo kampanijai,
draudimo brokeriui);
4. žino, jog Luminor Lizingas pasitelks savo pasirinktą draudimo brokerį administruoti kaip yra laikomasi sutartinio įsipareigojimo drausti finansuojamą turtą ir perduos jam funkcijai atlikti reikalingus asmens
duomenis, nepriklausomai ar klientas pasirinko drausti finansuojamą turtą padedant Luminor Lizingui;
5. yra informuotas(-i) jog Luminor Lizingas turi teisę pateikti turimą informaciją apie mane(mus) kitiems asmenims, taip pat viešai, tais atvejais, jei nevykdysiu(-ime) ar netinkamai vykdysiu(-ime) sutartyje
sudarytoje dėl turto finansavimo, numatytus įsipareigojimus;
6. daugiau apie bendras asmens duomenų tvarkymo sąlygas, duomenų tvarkymo tikslus bei teisinius pagrindus, duomenų tvarkymo terminus ar jų nustatymo principus taip pat apie asmens duomenų tvarkytojus,
asmens duomenų gavėjus ir naudojimąsi duomenų subjekto teisėmis turėjo galimybę susipažinti Luminor grupės Privatumo politikoje ir Duomenų saugojimo politikoje:
http://www.luminor.lt/lt/privatumo-politika;
7. žino, kad pateikus prašymą el. paštu dataprotectionLT@luminorgroup.com, Luminor grupės duomenų apsaugos pareigūnas suteiks papildomos informacijos apie asmens duomenų tvarkymą pagal šį
dokumentą;
8. šiame dokumente pateikti kitų asmenų asmens duomenys yra gauti teisėtai ir, kad duomenis pateikiantys asmenys turi teisę atskleisti šiuos asmens duomenis Luminor Lizingas; šiems asmenims yra žinoma,
kad jų asmens duomenis tvarkys Luminor Lizingas, ir jie dėl tokio asmens duomenų tvarkymo sutiko arba teisiškai sutarė ir jie buvo supažindinti su Luminor Privatumo ir Duomenų saugojimo politikomis;
9. (jei šią paraišką pasirašo atstovas), jis/ji taip pat supranta jog jo(jos) asmens duomenis Luminor Lizingas tvarko Luminor Privatumo politikoje ir Duomenų saugojimo politikose nustatyta tvarka.

PATVIRTINIMAI, SUSIJĘ SU ŠIOJE PARAIŠKOJE PATEIKTA INFORMACIJA
Aš lizingo gavėjas, teikiantis šią paraišką ir aš lizingo gavėjo sutuoktinis, pasirašantis šioje paraiškoje, žemiau (jei paraišką pasirašo ir lizingo gavėjo sutuoktinis), pareiškiu ir patvirtinu ir/ar pareiškiame ir
patvirtiname, kad:
1. Esu informuotas apie savo pareigą suteikti teisingą ir išsamią informaciją, būtiną lizingo gavėjo ir/ar, jei reikalinga, lizingo gavėjo sutuoktinio mokumui įvertinti, prisiimu atsakomybę už teikiamos informacijos
išsamumą, teisingumą ir tikrumą ir pažymiu, kad paraiškoje pateikta informacija yra išsami, teisinga ir tikra;
2. Nevyksta ir, kiek žinoma, - negresia joks bylinėjimasis, arbitražo ar administracinės procedūros, susijusios su lizingo gavėju (ir lizingo gavėjo sutuoktiniu, jei su sutuoktiniu nesu sudaręs vedybų sutarties,
kurią sutuoktiniams yra taikomas atskiro turto režimas ir/ar lizingo objektas įsigyjamas šeimos poreikiams ir interesais). Jei yra, nurodyti:

3. Šioje paraiškoje nurodytas lizingo objektas bus naudojamas išimtinai asmeniniams ar šeimos, namų ūkio poreikiams tenkinti.
4. Pažymėkite, jei estate sudaręs vedybų sutartį:

TAIP
Pažymėdamas patvirtinu:
• kad mano pateikti sutuoktinio asmens duomenys yra gauti teisėtai ir kad turiu teisą atskleisti šiuos asmens duomenis Luminor Lizingas UAB išperkamosios nuomos teikimo tikslais;
• patvirtinu ir užtikrinu, kad mano sutuoktiniui yra žinoma, kad jo/jos asmens duomenis tvarko Luminor Lizingas UAB, Luminor Bank, AS veikiantis per Luminor Bank AS Lietuvos skyrių ir duomenų tvarkytojai,
dalyvaujantys teikiant pasirinkta(-as) paslauga(-as) ir jis/ji dėl tokio asmens duomenų tvarkymo sutiko arba teisiškai sutarę;
• kad mano sutuoktinis buvo supažindintas su Luminor privatumo politika, kurią galima rasti https://www.luminor.lt/lt/privatumopolitika
• kad paraiškoje nurodytą lizingo objektą ketinu įsigyti asmeniniams poreikiams tenkinti, lizingo gavėjo mokėjimo įsipareigojimus pagal išperkamosios nuomos sutartį, dėl kurios sudarymo kreipiuosi,
vykdysiu asmeniškai.
5. (Taikoma, jei esate sudarę santuoką ir neesate pažymėję 4 punkte langelio su atsakymu “Taip” )
Kartu patvirtiname, kad šioje paraiškoje nurodytą lizingo objektą ketiname įsigyti šeimos poreikiais ir interesais, lizingo gavėjo mokėjimo įsipareigojimus pagal išperkamosios nuomos sutartį, dėl kurios
sudarymo kreipiamės, įsipareigojame vykdyti kaip bendrąją sutuoktinių prievolę.
Pateikta informacija galioja 1 mėnesį nuo paraiškos pasirašymo dienos.

Lizingo gavėjo vardas pavardė

parašas

data

Lizingo gavėjo sutuoktinio vardas pavardė

parašas

data

