Lizingo paraiška
Juridiniam asmeniui

Informacija apie lizingo gavėją
Įmonės pavadinimas

Įmonės kodas

El. paštas

Telefonas

Įmonės registracijos adresas
Įmonės veiklos, biuro adresas (jei nesutampa su registracijos adresu)
įmonės veikla
Vadovas: Vardas

Pavardė

Asmens kodas

Ar vadovas arba vadovo artimieji šeimos nariai, arba artimi pagalbininkai yra politikoje dalyvaujantis(-ys) asmuo(-enys)*?

Taip

Pilietybė
Ne

Jei atsakėte „Taip“, prašome nurodyti vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą, užimamas pareigas, valstybę ir ryšį
Vardas, Pavardė

Asmens kodas arba gimimo data

Pareigos

Valstybė

Ryšys (sutuoktinis ar kt.)

Įmonės veikla
Ar įmonė vykdo veiklą už lietuvos respublikos ribų?

Taip

Ne

Jei atsakėte „Taip“, prašome nurodyti užsienio valstybę ir joje vykdomą veiklą:
Valstybė

Veikla

Valstybė

Veikla

Valstybė

Veikla

Valstybė

Veikla

Pagrindiniai verslo partneriai (didžiausi klientai ir tiekėjai) bei valstybės, kuriose jie registruoti:
Partneris

Valstybė

Partneris

Valstybė

Partneris

Valstybė

Partneris

Valstybė

Partneris

Valstybė

Partneris

Valstybė

Nusidėvėjimas ir amortizacija, EUR:

Per šiuos metus

Per praeitus metus

Per užpraeitus metus

Finansiniai įsipareigojimai (paskolos, finansinis ir veiklos lizingas, faktoringas, garantijos, laidavimai ir pan.):
Iš ko gauta

Įsipareigojimo rūšis

Likusi suma

Grąžinimo terminas

Piniginių lėšų kilmės šaltinis naudojamas operacijai, sandoriui atlikti
Pajamos gautos iš įmonės tiesioginės komercinės veiklos
Kita, apibūdinti:

NAUDOS GAVĖJAI
Nurodykite fizinį asmenį, kuris galiausiai turi arba kontroliuoja įmonę (klientą) – juridinį asmenį, tiesiogiai turėdamas ar kontroliuodamas 25 procentus ir daugiau akcijų (kapitalo, turto ar kt.) ar balsavimo teisių:
Asmens kodas (arba gimimo data, jei
asmuo nėra lietuvos respublikos pilietis)

Vardas, pavardė

Valdomo
kapitalo dalis, %

Ar naudos gavėjas arba naudos gavėjo artimieji šeimos nariai, arba artimi pagalbininkai yra politikoje dalyvaujantis(-ys) asmuo(-enys)*?

Rezidavimo valstybė

Taip

Pilietybė

Gimimo šalis

Ne

Jei atsakėte „Taip“, prašome nurodyti vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą, užimamas pareigas, valstybę ir ryšį
Vardas, pavardė

Asmens kodas arba gimimo data

Pareigos

Valstybė

Ryšys (sutuoktinis ar kt.)

Lizingo objektas, pageidaujamos finansavimo sąlygos
Finansinis lizingas

Veiklos nuoma
Kaina (eurais, su PVM)

Markė, modelis, pagaminimo metai
Terminas (mėn.)

Pradinė įmoka (%, eurais)

Likutinė vertė (%, eurais)

Ridos limitas laikotarpio pabaigoje

Pardavėjas
Paaiškinimas: Remiantis Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymu Politikoje
dalyvaujančiais asmenimis yra laikomi fiziniai asmenys, kuriems yra arba buvo patikėtos svarbios viešosios pareigos,
ir jų artimieji šeimos nariai arba artimi pagalbininkai.
Svarbios viešosios pareigos – tai pareigos Lietuvos
Respublikoje, Europos Sąjungoje, tarptautinėse ar užsienio
valstybių institucijose:
1) valstybės vadovas, vyriausybės vadovas, ministras,
viceministras arba ministro pavaduotojas, valstybės sekretorius, parlamento, vyriausybės arba ministerijos kancleris;

2) parlamento narys;
3) Aukščiausiojo Teismo, Konstitucinio Teismo ar kitos aukščiausiosios
teisminės institucijos, kurios sprendimai negali būti skundžiami, narys;
4) Lietuvos auditorių rūmų (toliau – Auditorių rūmai) valdymo organo ar
centrinio banko valdybos narys;
5) ambasadorius, laikinasis reikalų patikėtinis ar aukšto rango ginkluotųjų pajėgų karininkas;
6) valstybės valdomos įmonės valdymo ar priežiūros organo narys;
7) tarptautinės tarpvyriausybinės organizacijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo ar priežiūros organo narys;
8) politinės partijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo organo narys.

Artimieji šeimos nariai:
1) Sutuoktinis;
2) Asmuo, su kuriuo registruota partnerystė;
3) Tėvai, broliai, seserys, seneliai, vaikaičiai;
4) Vaikai ir vaikų sutuoktiniai, vaikų sugyventiniai.
Artimi pagalbininkai:
1) fiziniai asmenys, kurie su svarbias viešąsias pareigas užimančiu ar užėmusiu asmeniu yra to paties juridinio asmens dalyviai arba palaiko kitus dalykinius santykius
2)fiziniai asmenys, kurie yra vieninteliai juridinio asmens, įsteigto ar veikiančio siekiant turtinės ar kitokios asmeninės naudos svarbias viešąsias pareigas einančiam
ar ėjusiam asmeniui, savininkai.

Patvirtinu, kad šioje paraiškoje pateikta informacija yra išsami, galiojanti, teisinga ir atitinkanti tikrovę. Pateikdamas šią paraišką taip pat patvirtinu, kad susipažinau su paraiškoje ir privatumo politikoje, kurią galima rasti SIA
„Citadele Leasing“ Lietuvos filialo interneto svetainėje www.citadeleleasing.lt , pateikta informacija apie SIA „Citadele Leasing“ Lietuvos filialo atliekamą asmens duomenų tvarkymą bei perdaviau šią informaciją kitiems asmenims, kurių asmens duomenis šioje paraiškoje nurodžiau. Suprantu, kad kaip detaliau įvardinta privatumo politikoje, pateikti asmens duomenys bus tvarkomi lizingo paslaugos teikimo, pinigų plovimo ir teroristų finansavimo
prevencijos, sankcijų laikymosi užtikrinimo tikslais. Pateikdamas šią paraišką patvirtinu, jog esu informuotas, kad SIA „Citadele Leasing“ Lietuvos filialas perduos gautus duomenis kitoms Citadele grupės įmonėms ar kitiems
tretiesiems asmenims nurodytiems privatumo politikoje, taip pat gaus informaciją apie anketoje įvardintus asmenis iš kitų šaltinių, nurodytų privatumo politikoje ir apie tai yra informuoti asmenys, kurių asmens duomenys yra
pateikiami šioje paraiškoje. Jeigu ši paraiška yra pateikiama netiesiogiai per SIA „Citadele Leasing“ Lietuvos filialo įgaliotą asmenį, esu informuotas, kad SIA „Citadele Leasing“ Lietuvos filialo įgaliotas asmuo pateiks šioje
paraiškoje esančius mano duomenis ir kitą informaciją SIA „Citadele Leasing“ Lietuvos filialui.

Pareigos

Vardas, pavardė

Parašas

Data

