
 7 priedas 
Kredito unijai „Taupa“ 

PRAŠYMAS 

  KREDITO LINIJAI GAUTI  

PRAŠYMO ESMĖ 

Sąskaitos kredito limitas / kredito linijos suma 
eurais (skaičiais ir žodžiais) 

 Terminas 
(mėnesiais) 

 

 

Sąskaitos kredito limito/kredito linijos paskirtis Vartojimo reikmėms  Verslui  Žemės ūkiui  

DUOMENYS APIE NARĮ 

Vardas, pavardė  Asmens kodas  
 

Asmens tapatybės dokumentas:  Nr.  Išdavimo data ir vieta  
 

Gyvenamoji vieta (adresas) Telefonas Registracijos adresas, jei nesutampa su gyvenamosios vietos adresu 

  

 

Savininkas (-ė) Namo  Buto  Bendraturtis (-ė) Namo  Buto  Nuomininkas (-ė) Namo  Buto  Gyvenantis (-i) kartu su tėvais  
 

Darbovietė (-ės)/Kita veikla Adresas, telefonas, faksas Pareigos Darbo stažas 

    

    

Ankstesnės darbovietės Adresas, telefonas, faksas Pareigos Darbo stažas 

    

    

Mokymosi vieta (pavadinimas, specialybė, kursas)  
 

ŠEIMYNINĖ PADĖTIS Vedęs (ištekėjusi)  Našlys (-ė)  Išsiskyręs (-usi)  Nevedęs (netekėjusi)  

SUTUOKTINIS 

Vardas, pavardė  Asmens kodas  
 

Asmens tapatybės dokumentas:  Nr.  Išdavimo data ir vieta  
 

Gyvenamoji vieta (adresas) Telefonas Registracijos adresas, jei nesutampa su gyvenamosios vietos adresu 

  

 

 

Darbovietė (-ės)/Kita veikla Adresas, telefonas, faksas Pareigos Darbo stažas 

    

    
 

IŠLAIKYTINIŲ SKAIČIUS IR AMŢIUS  

ESAMI IR PLANUOJAMI ĮSIPAREIGOJIMAI (skolos, laidavimai, alimentai, paskolos, išperkamoji nuoma (lizingas) ir kt.) 

Kreditoriaus pavadinimas Mokėjimo 
įsipareigojimas 

Sutarties suma 
eurais 

Įsipareigojimo 
likutis eurais 

Mėnesinė 
įmoka eurais 

Galutinė 
atsiskaitymo data 

Užtikrinimo priemonė 

       

       

       

       

       
 

Ar turite teisminių ginčų, kurių baigtis galėtų turėti įtakos paskolos grąžinimui? Jei 
taip, trumpai nurodykite ginčo turinį ir sumą 

 

Ar planuojate Jūsų arba Jūsų sutuoktinio atlyginimo, gaunamų pašalpų ar kitų 
pajamų pasikeitimus paskolos galiojimo laikotarpiu? 

 

 

 

 

 

 

 

BENDROS ŠEIMOS PAJAMOS IR IŠLAIDOS (ESAMOS IR PLANUOJAMOS PASKOLOS LAIKOTARPIUI) 



 7 priedas 

Vidutinės mėnesio pajamos, Eur Esamos Planuojamos Vidutinės mėnesio išlaidos, Eur Esamos Planuojamos 

Nario atlyginimas (po mokesčių)   Komunalinėms paslaugoms, telefonui    

Sutuoktinio/sugyventinio atlyginimas (po mokesčių)   Maistui   

Kitų šeimos narių pajamos   Automobiliui (degalams, priežiūrai), transportui   

Pensija, pašalpa, stipendija:   Draudimui (gyvybės, turto, transporto)   

Nuomos pajamos   Būsto nuoma   

Ūkininkavimo pajamos    Kitos išlaidos (drabužiai, laisvalaikis, investicijos)   

Alimentai   VISO B.   

Kitos reguliarios pajamos (90 proc.)   Paskolų ir palūkanų mokėjimai, kiti įsiskolinimai   

Kitos nereguliarios pajamos (70 proc.)   Lizingo, išperkamosios nuomos mokėjimai   

Kintamos, abejotinos pajamos (50 proc.)   Prašomam kreditui grąžinti ir palūkanoms mokėti   

VISO A.   VISO C.   

Bendras išlaikomų asmenų skaičius D.   Pajamos vienam šeimos nariui: (A-C) / D   

NUOSAVYBĖ 

Nekilnojamas turtas* Rinkos 
vertė, Eur 

Kitas turtas* Rinkos 
vertė, Eur 

Finansinis turtas Rinkos 
vertė, Eur 

    Vertybiniai popieriai  
    Likučiai kredito įstaigose  
    Negautos pajamos už prod.  
      
* jei įkeistas, pažymėkite skliausteliuose “įkeistas”. 

UŢTIKRINIMO PRIEMONĖS 

Užstatas Rinkos vertė eurais Laiduotojas/garantas* Asmens kodas / 
įmonės kodas 

    

    

    
* laiduotojas/garantas pildo laidavimo/garantijos paraišką 

KREDITO PRAŠYTOJO IR SUTUOKTINIO SUTIKIMAI IR PATVIRTINIMAI 
Aš, kredito gavėjas patvirtinu, kad šiame prašyme pateikta informacija yra teisinga ir išsami, kad neturiu daugiau  finansinių įsipareigojimų, išskyrus aukščiau išvardintus ir, 
kad nenuslėpta jokia kita informacija, kuri galėtų turėti įtakos kredito unijos sprendimui. 
Sutinku, kad kredito unija patikrintų šių duomenų teisingumą ir saugotų šį prašymą kredito unijos duomenų bazėse. Taip pat sutinku, kad vadovaujantis LR teisės aktais 
kredito unija teiktų šią informaciją, įskaitant asmens duomenis, hipotekos, teismo įstaigoms, antstoliams, Lietuvos Centrinei kredito unijai, skolininkų duomenų bazes 
aptarnaujančioms organizacijoms (įstaigoms, institucijoms, įmonėms), kitiems LR teisės aktuose nurodytiems asmenims. 
 
_____________________________________________________________ _______________________________________ 

(vardas, pavardė)   (parašas) 

 

20 __ m. ___________________________________________ d. 

 
Aš, kredito gavėjo sutuoktinis, pareiškiu, kad buvau supažindinta (-as) su visomis iš kreditavimo sutarties kilsiančiomis teisėmis ir pareigomis ir sutinku bei neprieštarauju, 
kad mano sutuoktinis prisiimtų įsipareigojimus pagal kreditavimo sutartį. Sutinku, kad kredito unija patikrintų šių duomenų teisingumą ir saugotų šį prašymą kredito unijos 
duomenų bazėse. Taip pat sutinku, kad vadovaujantis LR teisės aktais kredito unija teiktų šią informaciją, įskaitant asmens duomenis, hipotekos, teismo įstaigoms, 
antstoliams, Lietuvos Centrinei kredito unijai, skolininkų duomenų bazes aptarnaujančioms organizacijoms (įstaigoms, institucijoms, įmonėms), kitiems LR teisės aktuose 
nurodytiems asmenims. 
 
_____________________________________________________________ _______________________________________ 

(vardas, pavardė)   (parašas) 

 

20 __ m. ___________________________________________ d. 

PILDO KREDITO UNIJA 

 

 
 

Prašymą priėmė ir skaičiavimus atliko _______________________________________________                      ________________________________ 
   (pareigos, vardas, pavardė)                   (Parašas) 
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