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

FINANSINIŲ PASLAUGŲ GAVĖJAS
Įmonės kodas

Pavadinimas ir teisinė forma
Šalis, kurioje mokami mokesčiai

PVM mokėtojo kodas

El. paštas
Telefonas

Įmonės registracijos adresas
Korespondencijos adresas

Telefonas

Pilietybė

Vadovo: vardas, pavardė
Vadovo asmens kodas

Telefonas

Vyr. finansininkas: vardas, pavardė

ĮMONĖS TURIMOS AKCIJOS KITOSE ĮMONĖSE

AKCININKAI

(fiziniai ir/ar juridiniai asmenys, kurie turi nuosavybę arba tiesiogiai valdantys 25 % ar daugiau juridinio asmens akcijų, įstatinio kapitalo, balsavimo teisių ar kitokios formos juridinio asmens pelno):
Pilietybė

Vardas, pavardė/įmonės
pavadinimas ir teisinė forma

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

Nuosavybės
dalis, %

Nuosavybės
dalis, %

Įmonės pavadinimas ir teisinė forma

Jei vienas iš akcininkų yra juridinis asmuo, pateikite lizingo gavėjo valdymo struktūrą kaip šios paraiškos priedą.

NAUDOS GAVĖJAI
Naudos gavėjas juridiniame asmenyje - visi fiziniai asmenys, kurie turi arba kontroliuoja juridinį asmenį tiesiogiai arba netiesiogiai, turėdami 25% ir daugiau juridinio asmens akcijų ar balsavimo teisių, įskaitant
per pareikštinių akcijų valdymą; taip pat fizinis asmuo, kuris kitaip kontroliuoja juridinio asmens valdymą. Jei fizinių asmenų, tiesiogiai ar netiesiogiai valdančių 25% ir daugiau, nėra, tuomet naudos gavėju pagal
LR Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą yra laikomas juridinio asmens aukščiausias vadovas.

Naudos gavėjai nurodyti paraiškos skiltyje AKCININKAI (žr. aukščiau)
Vardas ir pavardė

Naudos gavėjai yra asmenys, nurodyti lentelėje:

Pilietybė ir valstybė,
kurioje gyvena

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

Nuosavybės dalis, %

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

DARBUOTOJŲ SKAIČIUS

NUSIDĖVĖJIMAS IR AMORTIZACIJA, EUR
Per šiuos metus

Per praėjusius metus

Per užpraėjusius metus

Iš viso

ĮSIPAREIGOJIMAI (paskolos, finansinis ir veiklos lizingas, faktoringas, garantijos, laidavimas ir pan.)
Iš ko gauta

Įsipareigojimo rūšis

Likusi suma,
valiuta

Nepildoma jei tokių įsipareigojimų nėra

Įsipareigojimo pradžia

Įsipareigojimo pabaiga

Įkeitimas, lizingo objektas

VEIKLA (gaminiai ir paslaugos, iš jų gaunamos pajamos, %)
PAGRINDINIAI PIRKĖJAI ir jų dalis apyvartoje, %

PAGRINDINIAI TIEKĖJAI ir jų dalis apyvartoje, %

KONKURENTAI

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

Kasko
kas mėnesį

Draudimo kompanija

TPVCAPD įmokų mokėjimo periodiškumas

Kasko draudimo įmokų mokėjimo periodiškumas

kas mėnesį

kas metus

kas metus

FINANSAVIMO OBJEKTAS
Pavadinimas, modelis, pagaminimo metai, kiekis

Kaina be PVM

Valiuta

Pardavėjas

Numatoma pristatymo data

PAGEIDAUJAMOS FINANSAVIMO SĄLYGOS
Veiklos nuoma

Finansinė nuoma

Paskola

Pageidauju sutartis pasirašyti elektroniniu parašu

Pradinė įmoka, %

Sutarties
laikotarpis, mėn.

Likutinė vertė

Kitos sąlygos

Metinė rida /
moto valandos

PATEIKIAMI DOKUMENTAI
Pardavėjo pasiūlymas
Vardas, pavardė

Finansinės ataskaitos (balansai, pelno (nuostolio) ataskaitos ar
pajamų deklaracijos) už šiuos, praėjusius ir užpraeitus metus
Pareigos

Įgalioto pasirašyti sutartį asmens paso / tapatybės kortelės kopija
Parašas

Data

DALYVAVIMAS POLITIKOJE
Ar kliento vadovas, atstovas, naudos gavėjai, tiesioginiai įmonės akcininkai, jų artimieji šeimos nariai* ar artimi pagalbininkai** užima (ar ne anksčiau nei prieš vienerius metus
ėjo) svarbias viešąsias pareigas (išvardintas žemiau) Lietuvos Respublikoje, Europos Sąjungoje, tarptauti-nėse valstybių institucijose?
NE

TAIP

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
Prašome nurodyti politikoje dalyvaujantį (-čius) asmenį (-is):

Valstybė, institucija, pareigos, laikotarpis (metai ir
mėnuo), kuriuo buvo užimamos pareigos

Vardas, pavardė

Prašome nurodyti ryšį su šiuo asmeniu(-imis):
Vadovas

Naudos gavėjas

Atstovas

Akcininkas

Pažymėkite šio asmens (-ų) ryšį su vadovu / atstovu / naudos gavėju / akcininku:
Artimasis šeimos narys*

Artimas pagalbininkas*

Paaiškinkite šio asmens ryšį su įmonėje veikiančiais asmenimis (pvz.: vadovo brolis ir pan.)
* 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
Patvirtinu, kad Turtas bus naudojamas išimtinai verslo poreikių tenkinimui.
Patvirtinu, kad pateikti duomenys yra pilni ir teisingi bei sutinku, kad Luminor Lizingas UAB finansinių paslaugų teikimo ir sutarties sudarymo tikslais kreiptųsi į bet kokias privačias ar valstybines įmones, įstaigas,
organizacijas dėl informacijos apie įmonę, finansinius įsipareigojimus, jų vykdymą, o taip pat perduotų (suteiktų prieigą prie) visą Luminor Lizingas UAB turimą informaciją apie įmonę, įskaitant ir visą šioje
paraiškoje nurodytą informaciją (įskaitant ir atvejus, jeigu nuomos sutartis nesudaroma) kitoms Luminor grupės įmonėms, garantuotojams, laiduotojams, kitiems tretiesiems asmenims, įskaitant, bet
neapsiribojant susijusiems su Luminor grupės įmonėmis, paraiškoje nurodyto daikto gamintojams, gamintojų grupės įmonėms, daikto pardavėjams, pardavėjų grupės įmonėms ir pan. Informacijos apie įmonę
(pareiškėją) gavimo ir perdavimo teisė galioja neterminuotai nuo paraiškos pasirašymo, neatsižvelgiant ar finansinių paslaugų teikimo sutartis bus pasirašoma, ar ne.

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.
Jei pareiškėjas pildydamas šią paraišką kreipiasi dėl finansinės / veiklos nuomos paslaugų, pareiškėjas pareiškia ir patvirtina, kad jis buvo tinkamai informuotas ir jam yra žinoma, jog sudarant sutarti su Luminor
Lizingas UAB bus pasirašomos tik specialiosios finansinės / veiklos nuomos sutarties sąlygos, o su bendrosiomis sąlygomis pareiškėjas gali susipažinti ir parsisiųsti jas Luminor Lizingas UAB tinklalapyje internete
adresu www.luminor.lt ir/ar gauti Luminor Lizingas UAB aptarnavimo padalinių patalpose. Bendrosios sąlygos yra neatskiriama finansinės / veiklos nuomos sutarties dalis. Pasirašydamas sutarties specialiąsias
sąlygas, pareiškėjas patvirtina, kad susipažino ir sutinka su bendrosiomis sąlygomis. Pasirašius finansinės / veiklos nuomos sutarties specialiąsias sąlygas, bendrosios sąlygos tampa neatskiriama sutarties dalimi
ir taikoma pareiškėjui pilna apimtimi.
Pateikta informacija galioja 1 mėnesį nuo paraiškos pasirašymo dienos.

Vardas, pavardė

Pareigos

Parašas

Data

JURIDINIO ASMENS VALDYMO SCHEMA / OWNERSHIP STRUCTURE OF LEGAL ENTITY
Įmonės pavadinimas / Name of the legal entity
Įmonės kodas / Legal person‘s code

Prašome nubraižyti ir paaiškinti įmonės valdymo schemą, jei bent vienas iš įmonės akcininkų yra juridinis asmuo, bei nurodyti galutinį naudos gavėją /
Please clarify ownership structure with a drawing, if at least one shareholder is a legal entity, and identify ultimate beneficial owner.

Naudos gavėjas(-ai) yra / Beneficial owner(-s) is(are):

Schemos pavyzdys / Example of the structure

UAB „AAA“

Petras Petraitis, 40 % akcijų
UAB „BBB“, 50 % akcijų

John West, 30 % akcijų

Jonas Jonaitis, 50 % akcijų

Erica West, 30 % akcijų

Pridedu valdymo schemą atskiru dokumentu / The chart of the ownership structure is attached.
Patvirtinu, kad šioje schemoje pateikta informacija yra teisinga, ir įsipareigoju nedelsiant informuoti Luminor Lizingas UAB, jei ši informacija pasikeistų /
I do confirm the information provided in the ownership structure is true and correct and I do undertake to fortake to forthwith notify Luminor Lizingas UAB of any changes in the information provided.

Kliento atstovas / Representative of the customer

Pareigos, vardas, pavardė , parašas, įmonės antspaudas /
Position, name, surname, signature, company’s official stamp

Data /date

