www.medbank.lt
PARAIŠKA
I DALIS (pildo klientas - fizinis asmuo)
1. Kliento paraiškos esmė
A. Suteikti:
vartojimo kreditą
kreditą būsto įsigijimui
kreditą kilnojamojo ir/ar nekilnojamojo turto įsigijimui
kita
- (įrašyti)

B.
Pakeisti:
sutarties (Nr., data)________________sąlygas

Prašoma suma, valiuta: __________________________
Pageidaujamas kredito grąžinimo grafikas:

Laikotarpis _____________________

Tikslinė paskirtis arba sąlygų pakeitimo motyvai :
(Nurodyti paskolos paskirtį, t.y. projekto esmę ir/ar keičiamas sutarties sąlygas (jeigu paraiška pateikta sąlygų keitimui)

2. Duomenys apie klientą
Vardas, pavardė: __________________________________________________________________________
Asmens kodas: _______________________________

Asmens tapatybės dokumentas, numeris

Išdavimo data, vieta, galiojimo terminas

Gyvenamosios vietos adresas:
Telefonas (-ai) (mob.):
Kontaktinis telefonas (-ai):
Faksas:
Elektroninio pašto adresas:
Kiti kontaktai: (skype ID, facebook vardas)

Darbovietė (paskutinių 5 metų)
Pavadinimas

Stažas

Pareigos

Darbovietės adresas, tel.nr.

Specialybė

Baigimo metai

Įgytas išsilavinimas

Pareigos

Darbovietės adresas, tel.nr.

Išsilavinimas
Mokslo įstaiga

Sąskaitos bankuose
Banko pavadinimas

Sąskaitos Nr.

Duomenys apie sutuoktinį ir vaikus
Vardas, pavardė:
Asmens kodas:
Kontaktinis telefonas (-ai):

Darbovietė
Pavadinimas

Stažas

Nepilnamečiai vaikai ir kiti išlaikytiniai (įskaitant alimentų mokėjimo prievolę)
Vardas, pavardė

Amžius

Veikla (moksleivis, studentas, kt.)

3. Bendros šeimos pajamos ir išlaidos
Vidutinės mėnesio pajamos iš viso, Eur :
Kliento darbo užmokestis (atskaičius mokesčius)
Sutuoktinio (-ės) darbo užmokestis (atskaičius mokesčius)
Individualios veiklos pajamos
Pensijos, soc. pašalpos, alimentai, stipendijos
Turto nuomos pajamos
Kitos nepastovios pajamos
Vidutinės mėnesio išlaidos iš viso, Eur :
Išlaidos turimiems finansiniams įsipareigojimams dengti
Kitos pastovios išlaidos (alimentai, draudimas)
Išlaidos pragyvenimui
Vaikų išlaikymui
Kitos išlaidos

4. Paskolos grąžinimo pagrindimas (šaltinis)
(iš darbo užmokesčio, turto pardavimo ir pan)

5. Siūlomos paskolos grąžinimo užtikrinimo priemonės
Užtikrinimo
priemonės
pavadinimas,
unikalus Nr.

Įkaito
davėjas

Laiduotojo pavadinimas/vardas,
pavardė

Siūlomos
užtikrinimo
priemonės
adresas

Plotas ar
kitas mato
vnt.

Įmonės/asmens kodas

Rinkos ir
likvidacinė vertė

Vertintojas ir
vertinimo
nustatymo data

Buveinės/gyv. vietos
adresas

Esami
disponavimo
apribojimai

Laiduotojo (fizinio asmens)
šeimyninė padėtis

6. Kliento būklės analizė
Turimi finansiniai įsipareigojimai kitoms finansinėms institucijoms ir kitiems asmenims
Paskolos davėjo
pavadinimas

Produktas

Suma, Eur

Sandorio valiuta

Likutis, Eur

Paskolos
grąžinimo
galutinis
terminas

Įsipareigoji
mų
nevykdymo
faktas (yra/
nėra)

IŠ VISO

Numatomas kliento turimų finansinių įsipareigojimų grąžinimas (pildoma iki naujai imamos paskolos grąžinimo
termino pabaigos)
METAI
Paskolos suma, Eur
Palūkanų suma, Eur
IŠ VISO

20__

20__

20__

20__

20__

20__

20__

20__

Suteikti laidavimai, garantijos, įkeistas turtas už trečiuosius asmenis
Kam laiduota
(garantuota), įkeistas
turtas

Už kieno prievoles

Prievolės suma
(Eur)

Prievolės terminas

7. Papildomi klausimai
7.1. Ar klientui ir / ar jo sutuoktiniui (-ei) nėra pareikšta teismuose ar kitose ginčus nagrinėjančiose institucijose
reikalavimų ir nėra žinoma, kad tokius reikalavimus būtų ruošiamasi pareikšti (jeigu taip – juos nurodykite)?
Ne
Taip:
______________________________________________________________________________
7.2. Ar iš kliento ir / ar jo sutuoktinio (-ės) nėra išieškoma pagal teismų ar kitų institucijų išduotus vykdomuosius
dokumentus (jeigu taip – nurodykite vykdomosius dokumentus ir pagal juos išieškomas sumas)?
Ne
Taip:

______________________________________________________________________________

7.3. Ar kliento ir / ar jo sutuoktinio (-ės) visas ar dalis turto nėra areštuota ar kitaip nėra apribota nuosavybės teisė į jį
(jeigu taip – nurodykite turto areštus, apribojimus, kokiam turtui jie taikomi bei areštų sumas)?
Ne
Taip:

______________________________________________________________________________
8. Kita
Mes, žemiau pasirašę, tvirtiname ir garantuojame, kad šioje paraiškoje pateikta informacija yra teisinga ir tiksli, ir, jeigu klientas
yra sudaręs santuoką, – kad prašoma suteikti paskola bus susijusi su šeimos poreikių tenkinimu ir neprieštaraus šeimos
interesams.
Sutinkame, kad asmenys, tvarkantys mūsų asmens duomenis (Lietuvos bankas, kredito ir kitos finansų įstaigos, Valstybinio
socialinio draudimo fondo valdyba, VĮ Registrų centras, Centrinė hipotekos įstaiga, Gyventojų registro tarnyba, Valstybinė
mokesčių inspekcija, įmonės, tvarkančios jungtines skolininkų duomenų rinkmenas, draudimo įmonė, apdraudusi įkeistą turtą,
darbovietė, registrai, kiti asmenys, tvarkantys mano duomenis), UAB Medicinos bankui paprašius, pateiktų jam prašomus mūsų
asmens duomenis apie mus ir mūsų gaunamas pajamas, turimą turtą ir prisiimtus finansinius įsipareigojimus bei kitus prašomus
duomenis, kad UAB Medicinos bankas galėtų patikrinti šioje paraiškoje pateiktus duomenis ir įvertinti mūsų mokumą prieš
suteikdamas prašomas paslaugas ir visu suteiktų paslaugų naudojimosi laikotarpiu (tiek kartų, kiek yra būtina).

Sutinku
(pažymėti – X)

Nesutinku

Sutinku

Nesutinku

Kliento parašas _________________
Kliento sutuoktinio(-ės) parašas _______________ (pažymėti – X)

Sutinkame, kad UAB Medicinos bankas (juridinio asmens kodas 112027077, buveinė Pamėnkalnio g.40, 01114 Vilnius) tvarkytų
mūsų asmens duomenis, tarp jų ir asmens kodą, šiais tikslais: mokumo įvertinimo, banko paslaugų suteikimo, sutarties vykdymo
kontrolės, informacijos teikimo teisės aktuose numatytais atvejais ir tvarka tretiesiems asmenims (Lietuvos bankui, Finansinių
nusikaltimų tyrimo tarnybai ir pan.), įsiskolinimo administravimo ir išieškojimo, duomenų išsaugojimo.

Sutinku
(pažymėti – X)

Nesutinku

Sutinku
(pažymėti – X)

Nesutinku

Kliento parašas _______________________
Kliento sutuoktinio(-ės) parašas ____________________

Patvirtiname, kad esame informuoti apie teisę susipažinti su UAB Medicinos banko tvarkomais mūsų asmens duomenimis ir
teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius ir netikslius asmens duomenis.
Apie banko sprendimą dėl šios paraiškos prašome informuoti:

telefonu

atvykus į banką

elektroniniu paštu

laišku

(pažymėti – X)

Kliento vardas, pavardė

Parašas

Data

Kliento sutuoktinio(-ės) vardas, pavardė

Parašas

Data

Banko įrašai
Paraišką priėmusio darbuotojo pareigos, vardas, pavardė

Parašas

Data:

Klientas informuotas :
telefonu

atvykus į banką

elektroniniu paštu

laišku (pažymėti –X)

Parašas ____________ Data __________

Paraiškos priedai:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Kliento ir sutuoktinio (-ės) asmens pasas / asmens tapatybės kortelės arba Lietuvos Respublikos Migracijos
tarnybos išduotas leidimas laikinai arba nuolat gyventi Lietuvoje.
Kliento ir sutuoktinio(-ės) verslo liudijimas, pajamų / išlaidų žurnalas, paskutinių 2 (dviejų) metų pajamų deklaracijos,
jeigu klientas (-ė) dirba pagal verslo liudijimą.
Kiti dokumentai apie kliento ir sutuoktinio gaunamas pajamas (pažymos, sutartys, sąskaitos, akcijos, obligacijos ir
kiti vertybiniai popieriai).
Savo ir sutuoktinio (-ės) individualios įmonės registracijos pažymėjimas, paskutinių 2 (dviejų) metų finansinės
ataskaitos, įmonės veiklos aprašymas, jeigu klientas (-ė) yra individualios įmonės savininkas(ė) ir tai reikalinga
kliento (-ės) vykdomo paskolos panaudojimo plano piniginių srautų pagrindimui.
Siūlomo įkeisti turto pilna turto vertinimo, atlikto nepriklausomos bankui priimtinos arba kitos, esant banko turto
vertintojo išvadai turto vertinimo įmonės, ataskaita, (sprendimo priėmimui gali būti pateikiama konsultacinė siūlomo
įkeisti turto vertinimo išvada – šiuo atveju pilna turto vertinimo ataskaita pateikiama ne vėliau kaip iki sutarties
pasirašymo dienos su sąlyga, kad įkeičiamo turto rinkos vertė bus ne mažesnė negu nurodyta preliminarioje ataskaitoje).
Trumpas paskolos panaudojimo ir grąžinimo planas (jei paskirtis ilgalaikėms investicijoms, kai klientas dirba pagal
verslo liudijimą – verslo planas).
Jeigu paskolos tikslas yra konkretaus objekto statyba ar rekonstrukcija – privalo būti pateiktas leidimas, statybos
sąmatos, atliktų darbų suvestinės, statomo objekto planai bei kita statybų techninė dokumentacija, tai yra dokumentai,
kurių reikia vertinant paskolos sumos pagrįstumą.
Jeigu už paskolą laiduoja fizinis asmuo, pateikia asmens pasą/asmens tapatybės kortelę, pajamų deklaracijas
ir kitus dokumentus apie gaunamas pajamas, jeigu už paskolą laiduoja juridinis asmuo, pateikia juridinio asmens
atstovo fizinio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, įmonės steigimo ir kitus dokumentus (registravimo pažymėjimą
ar juridinių asmenų registro išplėstinį išrašą, įstatus, įgaliojimą, jeigu įmonę atstovauja įgaliotas asmuo), metinės
finansinės atskaitomybės rinkinį už paskutinius du metus, ketvirtines balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitas
su paaiškinamuoju raštu už einamuosius metus, akcininkų sprendimą laiduoti (jeigu jis būtinas pagal įstatus).

Pastabos:
1.
2.
3.
4.

Pateikiami paraiškos priede nurodytų dokumentų originalai, banko darbuotojas 1 - 4, 7, 8 punktuose
nurodytų dokumentų originalus grąžina klientui, patvirtinęs jų kopijas.
Klientui ir(ar) sutuoktiniui(-ei) nepateikus šioje paraiškoje nurodytų duomenų ir dokumentų arba pateikus klaidingus
ar netikslius duomenis arba nesutikus su šioje paraiškoje išdėstytais teiginiais, bankas turi teisę atsisakyti
suteikti prašomą paslaugą.
Bankas, svarstydamas šią paraišką, gali pareikalauti papildomų duomenų ir dokumentų.
Bankas, atsisakydamas patenkinti šią paraišką, turi teisę nekomentuoti priimto sprendimo motyvų.

