
PARAIŠKA 
I DALIS (pildo klientas - juridinis asmuo)

Pirkėjo pavadinimas, kodas, kontaktiniai asmenys ir jų telefonai Pirkėjo limito suma, valiuta Faktoringo avansas (proc.) Apmokėjimo terminas 
(dienų skaičius)

IŠ VISO

Kliento pavadinimas Įmonės kodas Nuosavas kapitalas, Lt Įstatinis kapitalas, Lt Įregistravimo data vieta 
(miestas, savivaldybė)

Kliento veiklos sektorius    
(ekonominė veiklos šaka) ir 
veiklos kodas

Kliento kontaktinė informacija:

     tikroji veiklos vieta (adresas korespondencijai): 

     telefonas: 

     faksas:

     svetainės adresas (jei yra): 

     elektroninio pašto adresas: 

     kiti kontaktai (skype ID ir pan.): 

Vadovo kontaktinė informacija:

     telefonas (taip pat ir mobilus): 

     elektroninio pašto adresas:

     kiti kontaktai (skype ID ir pan.): 

Buhalterio ar įmonės, tvarkančios kliento finansinę apskaitą, kontaktinė informacija:

     vardas, pavardė/pavadinimas: 

     telefonas, faksas (taip pat ir mobilus): 

     elektroninio pašto adresas: 

     kiti kontaktai (skype ID ir pan.): 

2. Trumpas kliento pristatymas

Prašoma suma, valiuta: 

Veiklos sritys, jų dalis pajamose 

Veiklos apibūdinimas, gamybos apimtys, užimama dalis rinkoje 

Pageidaujamas kredito grąžinimo grafikas:

Tikslinė paskirtis arba sąlygų pakeitimo motyvai:

Pageidaujamos sąlygos (pildoma faktoringui)

Laikotarpis

www.medbank.lt

(Nurodyti paskolos paskirtį, t.y. projekto esmę (investicija (nurodoma kokia) ir/ar apyvartinėms lėšos (konkretizuojama: pvz. naujų prekių įsigijimui, žaliavoms ir/ar 
medžiagoms įsigyti ir pan.) ir/ar keičiamas sutarties sąlygas (jeigu paraiška pateikta sąlygų keitimui)

1. Kliento paraiškos esmė
A. Suteikti: B. 

     
      Kita

C.        Pakeisti:
      kreditą sutarties (Nr., data)                               sąlygas
      kredito liniją
      sąskaitos kreditą (overdraftą)
      faktoringą 



Bendras svarbiausias finansavimo šaltinis, išskyrus paskolas, gautas iš bankų ir kitų finansinių institucijų (gali būti paskola, 
savitarpio finansinė parama ir kt.)

Pasirašytos nuomos sutartys – pildoma, jeigu kliento pagrindinės veiklos pajamos yra gaunamos iš turto nuomos, tai yra kai turto 
savininkas iš turto nuomotojo gauna daugiau kaip 40 (keturiasdešimt) procentų nuomos pajamų.

*Nurodomas vidutinis sąrašinis metinis darbuotojų skaičius, apskaičiuotas, vadovaujantis LR Ūkio ministro 2008-03-31 įsakymu Nr. 
4-126 patvirtinta Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų vidutinio metų sąrašinio darbuotojų skaičiaus apskaičiavimo tvarkos aprašu. 
Nurodomas paskutinių trijų metų vid. sąrašinis metinis darbuotojų skaičius. 

Nuomininko šalis Nuomininko pavadinimas Įmonės/
asmens kodas

Vidutinės ketvirtinės praėjusių 
finansinių metų faktinės 
pardavimo  pajamos (litais), jų 
dalis (%) bendrose pardavimo 
pajamose

Sutarties galio-
jimo laikotarpis

Mokėjimo 
periodiškumas

Nuomo-
jamo ploto 
dalis, proc.

Turimos sąskaitos Lietuvos ir užsienio bankuose

Valdymo organai

Akcininkų struktūra (nurodyti ne mažiau kaip 5 didžiausius, jeigu tiek yra)

Kliento statusas – labai maža įmonė,

Ne Taip: 

 – maža įmonė, – vidutinė įmonė, – didelė įmonė 

Banko pavadinimas Sąskaitos Nr. Paskutinių 12 mėn. apyvarta per banko sąskaitą

Vardas, pavardė, amžius Įmonėje dirba nuo Išsilavinimas Pastarųjų dviejų metų  darbo patirtis 
(ankstesnės darbovietės ir pareigos)

Bendra vadovavimo patirtis (kiek metų 
iš viso dirbo vadovu įvairiose įmonėse)

Stebėtojų taryba Valdyba 

Nario vardas, pavardė Asmens kodas Nario vardas, pavardė Asmens kodas

Asmens vardas, pavardė, amžius/įmonės 
pavadinimas, kodas, akcijų dalis (proc.)

Kitose įmonėse turimi akcijų paketai
(virš 10 proc.)

Pagrindinių akcininkų adresai, telefonai, el. paštas 

Įmonės pavadinimas, kodas Akcijų dalis 
(proc.)

 (pažymėti – X)

Darbuotojų skaičius* 20_______-12-31 -___________, 20_______-12-31 -_____________, 20_______-12-31 -_______________,

Filialai



Ar  vyko kliento sujungimas jo veiklos metu?

Ar  vyko kokie nors kiti esminiai įvykiai, įtakoję įmonės veiklą?

pvz.: veiklos sustabdymas, keltos bankroto/restruktūrizavimo bylos ir pan. 

(nurodomi pagrindiniai kliento pirkėjai/tiekėjai, sudarantys kliento pardavimuose ne mažiau kaip 40 % praėjusio ketvirčio apyvartos).

Ne 

Ne 

Taip: 

Taip: 

3. Rinka ir konkurentai

4. Verslo plano trumpas pristatymas arba sutarties sąlygų keitimo priežastys, paskolos grąžinimo pagrindimas

PIRKĖJAI

TIEKĖJAI: 

KONKURENTAI:

Pasirašytos sutartys su pirkėjais: 

Pasirašytos sutartys su tiekėjais:

Konkurentai kliento veiklos regione:

Pirkėjo šalis Pirkėjo pavadinimas Įmonės/ asmens  
kodas

Nurodyti, sutartis 
tęstinė ar vienkartinė

Vidutinės ketvirtinės 
praėjusių finansinių 
metų faktinės pardavimo  
pajamos (litais), jų dalis 
(%) bendrose pardavimo 
pajamose

Sutarties galio-
jimo laikotarpis

Mokėjimo 
periodiškumas

Tiekėjo šalis Tiekėjo pavadinimas Įmonės/ asmens  
kodas

Nurodyti, sutartis 
tęstinė ar vienkartinė

Vidutinės ketvirtinės 
praėjusių finansinių 
metų faktinės pardavimo  
pajamos (litais), jų dalis 
(%) bendrose pardavimo 
pajamose

Sutarties galio-
jimo laikotarpis

Mokėjimo 
periodiškumas

Pagrindiniai konkurentai:

Kliento konkurencinis pranašumas:

Kliento trūkumai:

Jeigu verslo plane dalyvauja keli jo vykdytojai, nurodyti bendravykdytojų pavadinimą/vardą, pavardę ir įmonės/asmens kodą.



Investicinio projekto vykdymo vieta (apskritis, savivaldybė):

Ar planuojama sukurti naujų darbo vietų per artimiausius metus (jeigu taip – kiek)? ):

Ar planuojama sukurti naujų darbo vietų per artimiausius metus (jeigu taip – kiek)? ):

Paskolos grąžinimo pagrindimas (šaltinis)

(iš veiklos, turto pardavimo ir pan.)

* nusidėvėjimo sąnaudos – ilgalaikio materialaus turto materialaus amortizacijos/nusidevėjimo  sąnaudos, patirtos per ataskaitinį laikotarpį.

5. Siūlomos paskolos grąžinimo užtikrinimo priemonės

Užtikrinimo priemo-
nės pavadinimas, 
unikalus Nr./ identi-
fikavimo Nr.

Įkaito davėjas Siūlomos užtikrinimo 
priemonės adresas

Plotas ar 
kitas mato 
vnt.

Rinkos ir 
likvidacinė  vertė 

Vertintojas ir vertinimo 
nustatymo data

Esami disponavi-
mo apribojimai 
(hipoteka, areštai, 
kiti apribojimai)

Tipas (laidavimas, garantija) Laiduotojo/garantijos pateikėjo pavadinimas/vardas, pavardė Laiduotojo, garantijos 
pateikėjo įmonės/asmens kodas

Laiduotojo (fizinio asmens) 
šeimyninė padėtis

6. Kliento būklės analizė

Paskolos davėjo pavadinimas (kredito ir 
finansų institucija/įmonės vadovas/
akcininkas ar trečias asmuo)

Produktas (kreditas, kredito linija, faktorin-
gas, sąskaitos kreditavimas

Pradinė suma, Lt Likutis, Lt Galutinis paskolos 
grąžinimo terminas 

Įsipareigojimų 
nevykdymo faktas 
(vėlavimas yra/nėra)

IŠ VISO

Projekto dalys Projekto sąmata Paskolos lėšos (litais) Kliento naudojamos 
nuosavos lėšos (litais)

IŠ VISO

METAI 20 20 20 20 20 20 20 20

Paskolos suma, Lt

Palūkanų suma, Lt

IŠ VISO

METAI 20 20 20 20 20 20 20

Pardavimo pajamos, Lt

Nusidėvėjimo/amortizacijos sąnaudos*, Lt

EBIT (tipinės veiklos pelnas), Lt 

Turimi finansiniai įsipareigojimai kitoms kredito ir finansų institucijoms ir kitiems asmenims

Paskolos lėšų panaudojimo detalizavimas (jeigu klausimas pateiktas sutarties sąlygų keitimui – nereikia)

Numatomas kliento visų turimų finansinių įsipareigojimų (esamų ir naujai prašomos) grąžinimas (pildoma iki naujai imamos paskolos 
grąžinimo termino pabaigos)

Įmonės esami ir prognozuojami rodikliai (prognozės pateikiamos iki naujai imamos paskolos grąžinimo termino pabaigos)

Nekilnojamasis/kilnojamasis turtas

Kitos užtikrinimo priemonės



* du arba daugiau asmenų laikomi tarpusavyje susijusių klientų grupe ir vertinami kaip vienas skolininkas siekiant riboti didelių pozicijų riziką, jeigu tenkinama 
viena iš šių sąlygų:

 - sąsaja atsiranda dėl vieno asmens tiesioginės arba netiesioginės kito asmens kontrolės , t. y. asmenys yra susiję globojančios (patronuojančios) įmonės ir 
kontroliuojamos įmonės santykiais, įskaitant atvejus, kai kontroliuojama įmonė valdoma bendrai (t. y. kontroliuojama dviejų arba daugiau sutarties šalių) remiantis 
sudarytomis sutartimis arba steigimo dokumentuose esamomis nuostatomis; 

 - sąsaja atsiranda dėl tiesioginės asmenų tarpusavio ekonominės priklausomybės (pavyzdžiui, priklausomybė nuo tų pačių išteklių arba tų pačių svarbių užsakovų) 
arba dėl bendro svarbiausio finansavimo šaltinio, įskaitant paskolas, nepanaudotas kreditavimo galimybes arba savitarpio finansinę paramą; 

*partnerinė įmonė – įmonė, kuri pagal Lietuvos Respublikos smulkaus ir vidutinio verslo plėtros įstatymą nepriskiriama susijusioms įmonėms ir tiesiogiai ar 
netiesiogiai (per vieną ar kelias susijusias įmones), turinti nuo 25 iki 50 procentų kitos įmonės akcijų, pajų ar kitokių dalyvavimą įmonės kapitale žyminčių kapitalo dalių 
arba tiesiogiai ar netiesiogiai (pagal balsavimo sutartį, balsavimo teisės perleidimo sutartį, įgaliojimą ir pan.), turinti nuo 25 iki 50 procentų visų kitų įmonės dalyvių balsų.

Susijusios įmonės – įmonės, kurias sieja kuris nors iš šių ryšių :
 - viena įmonė turi daugumą dalyvių balsų kitoje įmonėje;
 - viena įmonė turi teisė skirti ir atšaukti daugumą kitos įmonės valdymo ar priežiūros organo narių ar administracijos pareigūnų;
 - įmonė turi galimybę daryti lemiamą poveikį kitai įmonei dėl sutarčių, sudarytų su šia įmone, arba dėl šios įmonės steigimo dokumentų nuostatų;
 - įmonė, kuri dėl sutarčių, sudarytų su kitos įmonės dalyviais, kontroliuoja daugumą šios įmonės dalyvių balsų;
 - dėl to paties fizinio asmens ar kartu veikiančių fizinių asmenų veiklos susiformavę aukščiau nurodytuose punktuose nurodyti įmonių ryšiai (pvz., fizinis asmuo turi 

balsų daugumą abiejuose įmonėse ir pan.), jei šios įmonės verčiasi tokia pačia veikla ar tokios pačios veiklos dalimi toje pačioje atitinkamoje rinkoje ar susijusiose rinkose.

Įmonės pavadinimas, buveinė, kodas, susiejimo ar 
partnerystės pagrcijų ar ba

Turimų akcijų ar 
balsų skaičius

Procentas įmonės 
kapitale

Susijusios ar partnerinės įmonės vidutinis sąrašinis metinis 
darbuotojų skaičius

 20______-12-31  20______-12-31  20______-12-31

Su klientu susijusios ir partnerinės įmonės*

Debitorių iššifravimas (gautinos sumos)

Kreditorių iššifravimas (mokėtinos sumos)

Debitoriaus/
mokėtojo pava-
dinimas

Skolos suma, ku-
rios apmokėjimo 
terminas dar 
nesuėjo, Lt

Apmokėti vėluojama, Lt

Visa skola, Lt Nuo 1 iki 30 
dienų

Nuo 31 iki 60 
dienų

Nuo 61 iki 90 
dienų

Daugiau nei 91 
diena

Beviltiškos, 
vyksta 
teisminis 
skolos 
išieškojimas

 IŠ VISO

Kreditoriaus 
pavadinimas

Skolos suma, ku-
rios apmokėjimo 
terminas dar 
nesuėjo, Lt

Apmokėti vėluojama, Lt

Visa skola, Lt Nuo 1 iki 30 
dienų

Nuo 31 iki 60 
dienų

Nuo 61 iki 90 
dienų

Daugiau nei 91 
diena

Beviltiškos, 
vyksta 
teisminis 
skolos 
išieškojimas

 IŠ VISO

Pavadinimas Įsigijimo data Įsigijimo vertė, Lt Likutinė vertė, Lt

Kliento ilgalaikio materialaus ir finansinio turto sąrašas



 (pažymėti – X)

 (pažymėti – X)

Parašas Data 

telefonu

telefonu

atvykus į banką

atvykus į banką

laišku

laišku

elektroniniu paštu

elektroniniu paštu

Kliento vardas, pavardė

Apie banko sprendimą dėl šios paraiškos prašome informuoti:

Klientas informuotas:

Paraišką priėmusio darbuotojo pareigos, vardas, pavardė

Banko įrašai

Parašas

Parašas

A.V.

Data

Data

7. Papildomi klausimai
Ar dėl kliento ir/ar jo vadovo veikų nėra pateiktų ikiteisminių tyrimų, ar klientas ir/ar jo vadovas nėra patrauktas baudžiamojon 

atsakomybėn, ar klientas ir/ar jo vadovas nėra teisiamas ar nuteistas, ar klientui ir/ar jo vadovui nėra pareikšta teismuose ar kitose ginčus 
nagrinėjančiose institucijose reikalavimų ir klientui ir/ar jo vadovui nėra žinoma, kad tokius reikalavimus būtų ruošiamasi pareikšti (jeigu 
taip – juos nurodykite)?

Ar iš kliento ir/ar jo vadovo nėra išieškoma pagal teismų ar kitų institucijų išduotus vykdomuosius dokumentus (jeigu taip – nuro-
dykite vykdomosius dokumentus ir pagal juos išieškomas sumas)?

Ar kliento ir/ar jo vadovo 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)?

Mes, žemiau pasirašę, tvirtiname ir garantuojame, kad šioje paraiškoje pateikta informacija yra išsami, teisinga ir tiksli. Bankui 
paprašius, sutinkame pateikti papildomą informaciją ir dokumentus, patvirtinančius šioje paraiškoje pateiktus duomenis, taip pat 
įsipareigojame nedelsdami pranešti apie šioje paraiškoje pateiktos informacijos pasikeitimus.

Sutinkame, kad asmenys, tvarkantys duomenis apie įmonę (Lietuvos bankas, kredito ir kitos finansų įstaigos, Valstybinio socialinio 
draudimo fondo valdyba, VĮ Registrų centras, Centrinė hipotekos įstaiga, Valstybinė mokesčių inspekcija, įmonės, tvarkančios jungtines 
skolininkų duomenų rinkmenas, draudimo įmonė, apdraudusi įkeistą turtą, registrai, kiti asmenys, tvarkantys duomenis apie įmonę), 
UAB Medicinos bankui paprašius, pateiktų jam prašomus duomenis apie mūsų įmonę, jos gaunamas pajamas, turimą turtą, esamus 
įsiskolinimus ir prisiimtus finansinius įsipareigojimus bei kitus prašomus duomenis, kad UAB Medicinos bankas galėtų patikrinti šioje 
paraiškoje pateiktus duomenis ir įvertinti įmonės mokumą, prieš suteikdamas prašomas paslaugas ir visu UAB Medicinos banko įmonei 
suteiktų paslaugų naudojimosi laikotarpiu (tiek kartų, kiek yra būtina), įskaitant su UAB Medicinos banku sudarytų sutarčių vykdymo 
kontrolės, informacijos teikimo teisės aktuose numatytais atvejais ir tvarka tretiesiems asmenims (Lietuvos bankui ir pan.), įsiskolinimo 
administravimo ir išieškojimo, duomenų išsaugojimo tikslais.

Ne 

Ne 

Ne 

Taip:

Taip:

Taip:



Paraiškos priedai:

1. Juridinio asmens atstovo fizinio asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas – tai vienas iš šių galiojančių dokumentų:
     Lietuvos Respublikos piliečio pasas;
     Lietuvos Respublikos išduota asmens tapatybės kortelė;
     Lietuvos Respublikoje po 2003 m. sausio 1 d. išduotas vairuotojo pažymėjimas;
     Lietuvos Respublikos įgaliotų institucijų išduotas leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
     Lietuvos Respublikos įgaliotų institucijų išduotas leidimas laikinai apsigyventi Lietuvos Respublikoje.
2. Įmonės steigimo ir kiti dokumentai (juridinių asmenų registro išrašas, įstatai, įgaliojimas, jeigu įmonę atstovauja 

įgaliotas asmuo). 
3. Pažyma iš Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) apie esamus įsiskolinimus.
4. Metinių finansinių atskaitomybių rinkiniai už paskutinius dvejus metus kartu su auditorių išvada, jei finansinė 

atskaitomybė buvo audituota.
5. Metinė pelno mokesčio deklaracija.
6. Ketvirtinės balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos su paaiškinamuoju raštu už einamuosius metus.
7. Jeigu įkeičiamas nekilnojamasis turtas - nuomos, panaudos sutartys (jei tokios yra), turto nuosavybės dokumentai.
8. Jeigu įkeičiami įrengimai - įrengimų sąrašas, kuriame turi būti būtinai nurodytas pavadinimas, pagaminimo metai, 

dabartinė buvimo vieta, buhalterinė vertė, inventorinis Nr.
9. Jeigu įkeičiamos autotransporto priemonės - techniniai pasai ar jiems prilygstantys dokumentai.
10. Jeigu įkeičiamos atsargos (apmokėtos ir apskaitomos kliento balanse) – pažymos už du paskutinius  metų ketvirčius, 

patvirtintos įmonės vadovo ir buhalterio, kuriose turi būti iššifruotos balanso eilutės, kuriose apskaitomas įkeičiamas 
turtas, nurodant: atsargų iššifravimą pagal pavadinimą, jų buvimo vietą, markę (numerį), atsargų įsigijimo datą, 
pagaminimo metus, buhalterinę vertę.

11. Akcininkų ar kito organo sprendimas dėl paskolos paėmimo ir materialaus turto įkeitimo (jeigu tai reikalinga pagal 
įmonės įstatus).

12. Verslo planas (jeigu paskirtis ilgalaikėms investicijoms – investicinis projektas).
13. Trumpas paskolos panaudojimo ir grąžinimo planas (jeigu paskirtis ilgalaikėms investicijoms – verslo planas).
14. Siūlomo įkeisti turto pilna turto vertinimo, atlikto nepriklausomos bankui priimtinos turto vertinimo įmonės 

arba kitos, esant banko turto vertintojo išvadai, 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).

15. Jeigu paskolos tikslas yra konkretaus objekto statyba ar rekonstrukcija – privalo būti pateiktos statybos sąmatos, 
atliktų darbų suvestinės, statomo objekto planai, leidimas statybai bei kita statybų techninė dokumentacija, tai yra 
dokumentai, kurių reikia, vertinant paskolos sumos pagrįstumą.

16. Jeigu už paskolą laiduoja juridinis asmuo, neturintis sąskaitos banke, pateikia įmonės steigimo ir kitus dokumentus 
(juridinių asmenų registro išplėstinį išrašą, įstatus, finansinę atskaitomybę, vadovo paso kopiją, akcininkų sprendimą 
laidavimui). Jeigu laiduotojas turi sąskaitą banke, pateikia finansinę atskaitomybę ir akcininkų sprendimą laidavimui 
(jeigu tai būtina pagal įstatus).

Pastabos:

1. Pateikiami paraiškos priede nurodytų dokumentų originalai, banko darbuotojas 1-5, 7, 12, 13 punktuose nurodytų 
dokumentų originalus grąžina klientui, patvirtinęs jų kopijas.

2. Nepateikus šioje paraiškoje nurodytų duomenų ir dokumentų arba pateikus klaidingus ar netikslius duomenis, 
bankas turi teisę atsisakyti suteikti prašomą paslaugą.

3. Bankas, svarstydamas šią paraišką, gali pareikalauti papildomų duomenų ir dokumentų.
4. Bankas, atsisakydamas patenkinti šią paraišką, turi teisę nekomentuoti priimto sprendimo motyvų. 
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