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Vilniaus kredito unijai 
 

JURIDINIO ASMENS PRAŠYMAS VERSLO KREDITUI 

PRAŠYMO ESMĖ 

Kredito suma (skaičiais ir 
žodžiais) 

 

 

Kredito terminas mėnesiais  Pageidaujama įmokos/palūkanų mokėjimo diena  
 
3 
 

Kredito grąžinimo būdai Anuitetas (vienodos įmokos)  Linijinis (mažėjančios įmokos)         Individualus                                 
 

Pagrindinės įmokos atidėjimas (nurodyti terminą mėnesiais)  
 

Palūkanų keitimo dažnumas Kas 3 mėn.                   Kas 6 mėn.                                         Kas 12 mėn.                                 Fiksuotos   
 

Kredito paskirtis (jei nekilnojamam turtui įsigyti - nurodomas plotas, unikalus numeris, adresas; jei kilnojamam turtui įsigyti - nurodomi individualūs požymiai): 
 

Nekilnojamas turtas    
 

Kilnojamas turtas   
 

Apyvartinės lėšos   
 

Kita   

 
Projekte dalyvaujama 
nuosavų lėšų suma 
Nuosavų lėšų kilmė 

 

Pirkimas-pardavimas                                                Paskola                                                Lėšos iš sukaupto įmonės kapitalo                                                

Kita (įrašyti)                                    

 
DUOMENYS APIE NARĮ 

Pavadinimas   
 

Teisinė forma (UAB, KB, IĮ ar kt.)  Įmonės kodas  
 

Registracijos data  Įstatinis kapitalas  
 

Dabartinis samdomų darbuotojų skaičius   
 

Kiti pavadinimai  
(jei pavadinimas buvo keistas) 

 

 

Adresas 
 

 

 

Telefono Nr.  Interneto svetainė  
 

El.paštas  

DUOMENYS APIE NARIO (JURIDINIO ASMENS) DALYVIUS IR VADOVUS 
Pagrindiniai nario (juridinio asmens) dalyviai (akcininkai, pajininkai ir pan.) 

Dalyvis Asmens / įmonės kodas Dalis kapitale (procentais) 

   

   

   

   
 

Nario (juridinio asmens) vadovai 
Vardas ir pavardė Pareigos Darbo stažas Telefonas, el. paštas 

    

    

DALYVIŲ IR VADOVŲ ĮSIPAREIGOJIMAI (skolos, laidavimai, garantijos, ir kt.) 
Įsipareigojimo tipas Skolos suma, EUR Mėnesinė mokėjimo suma, EUR Galutinė atsiskaitymo data 
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DALYVIŲ IR VADOVŲ 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. 
 
Kiti juridiniai asmenys, kuriuose narys (juridinis asmuo) ir pagrindiniai dalyviai (akcininkai, pajininkai ir pan.) turi akcijų, pajų ir pan.

Juridinio asmens pavadinimas Įmonės kodas Dalis kapitale (procentais) 

   

   

NARIO ĮSIPAREIGOJIMAI (kreditai, laidavimai, garantijos, kiti nebalansiniai įsipareigojimai) 

Įsipareigojimo tipas Mokėjimo suma, EUR Mėnesinė mokėjimo suma, EUR Galutinė atsiskaitymo data 

    
    
    
    

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

 

 

NARIO DUOMENYS APIE ĮKEISTĄ TURTĄ 

Turtas Prievolė Prievolės dydis, EUR Terminas Įkeitimo suma, EUR 

     

     

     

DUOMENYS APIE VYKDOMOS APYVARTOS DALĮ KREDITO ĮSTAIGOSE (kredito unijose ir bankuose) 

Kredito įstaigos pavadinimas Vidutinė apyvartos suma, EUR 
arba procentais 

  

  

  

INFORMACIJA APIE KREDITO PANAUDOJIMĄ 

Kam bus naudojami planuojami įsigyti nekilnojamieji ar/ir kilnojamieji daiktai (pildoma, jei kredito paskirtis - daiktų įsigijimas): 
 
 

 

Kokioms išlaidoms trūksta apyvartinių lėšų (pildoma, jei kredito paskirtis - apyvartinės lėšos): 
 
 

 

Jei kreditas bus naudojamas įsigyti ar sukurti prekes ar paslaugas, kurios po to bus parduodamos, prašome nurodyti: 
 
 

 

Kokios prekės ar paslaugos bus perkamos: 
 
 

 

Iš ko prekės ar paslaugos bus perkamos: 
 
 

 

Kokios prekių ar paslaugų pirkimo apmokėjimo, transportavimo, draudimo sąlygos:  
 
 

 

Kas bus prekių ar paslaugų pagrindiniai vartotojai: 
 
 

 

Faktinė ir prognozuojama prekių ar paslaugų ketvirčio vidutinė pardavimų suma: (Pildoma, jei nėra verslo plano) 
Faktinė: 

Prekės ar paslaugos Kiekis Mato vnt. Vnt. kaina, 
EUR Suma 

     

     

     
 

Prognozuojama: 

Prekės ar paslaugos Kiekis Mato vnt. Vnt. kaina, 
EUR Suma 
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NARIO DUOMENYS APIE PRIEVOLĖS ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO PRIEMONES 

Objektas  
(pavadinimas, adresas, unikalus numeris, bendras ir naudingas plotas, statybos ar pagaminimo metai, 

kiti individualūs požymiai) 
Balansinė vertė, EUR Rinkos vertė, EUR 

   

   

   

   

Kita: 

KREDITO PRAŠYTOJO PATVIRTINIMAI IR SUTIKIMAI 
Aš, juridinio asmens, teikiančio prašymą kreditui gauti, atstovas, pasirašydamas žemiau patvirtinu, kad kredito unija paaiškino man apie pareigą suteikti teisingą ir išsamią 
informaciją, būtiną mokumui įvertinti, šiame prašyme pateikta informacija yra teisinga ir išsami, kad nėra daugiau finansinių įsipareigojimų, išskyrus aukščiau išvardintus ir, kad 
nenuslėpta jokia kita informacija, kuri galėtų turėti įtakos kredito unijos sprendimui. Esu supažindintas, kad jeigu nepateiksiu šio prašymo laukuose nurodytų asmens duomenų, 
kredito unija turi teisę nepriimti ir nesvarstyti šio prašymo kreditui gauti, taip pat nesuteikti kredito (paskolos). Man yra žinoma, kad dėl klaidingų ar tikrovės neatitinkančių 
duomenų pateikimo, mokumo vertinimo rezultatai gali būti nepalankūs. 
Esu informuotas, kad kredito unija, remdamasis savo teisėtu interesu valdyti riziką bei vykdydama teisinę prievolę, tvarkys mano, kaip juridinio asmens atstovo, šiame prašyme 
nurodytus ir gautus iš kitų šalių asmens duomenis siekdama įvertinti mano atstovaujamo juridinio asmens patikimumą ir gebėjimą vykdyti finansinius įsipareigojimus, palaikyti 
būtiną komunikaciją. Asmens duomenys pateikti šiame prašyme ir gauti iš kitų šalių bus tvarkomi teisėto intereso teisiniu pagrindu (vykdomas rizikos valdymas). Remiantis šiuo 
pagrindu kredito unija taip pat rinks duomenis iš UAB „Creditinfo Lietuva“, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
(SODROS), kredito įstaigų bei kitų finansų įstaigų, Lietuvos banko, VĮ Registrų centro, ir kitų registrų mokumo įvertinimo, įsiskolinimų valdymo, duomenų teikimo į jungtines 
duomenų rinkmenas bei kitiems teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims tikslais, teiks šiuos duomenis bei informaciją apie suteiktas finansines paslaugas, susijusias 
su rizikos prisiėmimu bei duomenis apie turimus įsipareigojimus ir įsiskolinimus hipotekos, teismo įstaigoms, antstoliams, UAB „Creditinfo Lietuva“, Lietuvos bankui, finansų 
įstaigoms, kitiems LR teisės aktuose nurodytiems asmenims mokumo vertinimo ir įsiskolinimų valdymo tikslais, taip pat Lietuvos Centrinei kredito unijai įstatymuose nurodytoms 
kontrolės funkcijoms atlikti.  
Esu informuotas apie savo teisę susipažinti su kredito unijos tvarkomais savo asmens duomenimis, teise reikalauti ištaisyti, tam tikrais atvejais ištrinti, perkelti arba apriboti savo 
asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi remiantis sutikimu arba teisėtu duomenų valdytojo interesu, nesutikti, kad būtų tvarkomi mūsų asmens duomenys. 
Taip pat žinau, kad galiu kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, jei galvoju, kad mano teisės buvo pažeistos. Duomenys, pateikti šiame prašyme ir gauti iš kitų 
šalių, saugomi iki dalykinių santykių pabaigos, o po to tiek, kiek numato įstatymas, tačiau bet kokiu atveju ne ilgiau kaip 10 metų. 
Esu informuotas, kad kilus klausimų dėl asmens duomenų tvarkymo, galiu kreiptis į Vilniaus kredito unijos duomenų apsaugos pareigūną paštu adresu T. Narbuto g. 5-1, 08105 
Vilnius arba el. paštu info@vku.lt.. 
Esu informuotas, kad jeigu prašoma suteikti finansinė paslauga yra skirta veiklai pagal verslo liudijimą / individualios veiklos pažymą finansuoti ir finansavimui bus siekiama 
panaudoti išorinių fondų lėšas ir / ar sutarties, pagal kurią bus suteikta finansinė paslauga, įvykdymą siekiama užtikrinti išorės fondų kredito grąžinimo garantija arba finansinės 
priemonės dalis bus finansuojama iš išorės fondų administruojamų lėšų, mano asmens duomenys gali būti perduoti UAB Investicijų ir verslo garantijos ir UAB Žemes ūkio 
paskolų garantijų fondas. 
Esu informuotas apie savo pareigą užtikrinti, kad šioje paraiškoje nurodyti asmenys būtų tinkamai informuoti apie jų asmens duomenų tvarkymą Vilniaus kredito unijoje. 
Patvirtinu, kad asmens duomenų pateikimo metu man buvo sudaryta galimybė susipažinti su LKU grupės, kurios narė yra ir Vilniaus kredito unija, asmens duomenų tvarkymo 
politika, kuri skelbiama https://lku.lt/apie-mus/privatumo-politika/. 
Patvirtinu, kad esu susipažinęs su Vilniaus kredito unijos viešai skelbiamais (www.vku.lt) paslaugų ir operacijų įkainiais, įskaitant ir kreditavimo paslaugų įkainiais. 
 

įmonės vadovo / įgalioto asmens vardas, pavardė  
 

asmens kodas   
 

gyvenamoji vieta  
 

namų telefonas  įgaliojimo data, Nr.   
 

parašas   data  
 

A.V.  
 
 

 
Žemiau nepildoma, jei apskaitą tvarko įmonės savininkas (ši nuostata taikoma neribotos civilinės atsakomybės juridiniams asmenims, turintiems vieną savininką).  
Patvirtinu, kad prašyme pateikta informacija yra teisinga ir išsami ir nenuslėpta jokia kita informacija, kuri galėtų turėti įtakos kredito unijos sprendimui.  

Pildoma, jei apskaitą tvarko vyriausiasis buhalteris: Pildoma, jei apskaitą pagal sutartį tvarko apskaitos paslaugas teikianti įmonė: 
Vardas ir pavardė Įmonės pavadinimas 
Asmens kodas Įmonės kodas 
Gyvenamoji vieta Adresas 
Telefono Nr. Telefono Nr.  
Parašas Įmonės vadovo/įgalioto asmens vardas ir pavardė 
  
 Įgaliojimo data ir numeris 
 Parašas 
 A.V. 
Data Data 

PILDO KREDITO UNIJA 
 

Prašymo registracijos Nr.  Registravimo data  

 
Prašymą priėmė _______________________________________________                      ________________________________ 
   (pareigos, vardas, pavardė)                      (Parašas) 
 

 

mailto:info@vku.lt
mailto:info@vku.lt
https://lku.lt/apie-mus/privatumo-politika/
https://lku.lt/apie-mus/privatumo-politika/
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http://www.vku.lt/
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