
Lizingo paraiška
Fiziniam asmeniui

Ar Jūs arba Jūsų artimieji šeimos nariai arba artimi pagalbininkai yra politikoje dalyvaujantys asmenys*?
 taip    ne

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

Vardas Asmens kodas (gimimo data, jeigu ne Lietuvos Respublikos pilietis) 
Pavardė  Pareigos  
Valstybė, kurios rezidentas mokesčių tikslais yra naudos gavėjas  Ryšys (sutuoktinis ar kt.)  

Lizingo objektas, pageidaujamos finansavimo sąlygos
Markė, modelis, pagaminimo metai 
Kaina (eurais, su PVM)  PVM neišskiriamas Terminas (mėn.) Pradinė įmoka (%, eurais) Likutinė vertė (%, eurais) 
Pardavėjas  

Pardavėjo atstovas  Telefonas 

*Paaiškinimas: Remiantis Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenci-
jos 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 – pareigos Lietuvos Respublikoje, Europos Sąjungoje, tarptautinė-
se 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) aukščiausiųjų teismų, konstitucinių teismų ar kitų aukščiausiųjų teisminių institucijų, kurių spren-
dimai negali būti skundžiami, narys;
4) savivaldybės meras, savivaldybės administracijos direktorius;
5) aukščiausiosios valstybių audito ir kontrolės institucijos valdymo organo narys ar centrinio ban-
ko valdybos pirmininkas, jo pavaduotojas ar valdybos narys;
6) ambasadorius, laikinasis reikalų patikėtinis, nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras ar 
aukšto rango ginkluotųjų pajėgų karininkas;

7) valstybės valdomos įmonės valdymo ar priežiūros organo narys (ir savivaldybės);
8) tarptautinės tarpvyriausybinės organizacijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo ar priežiūros 
organo narys;
9) 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 SIA „Citadele Leasing“ Lietuvos filialo (toliau – „Citadele“) prašoma ir šioje paraiškoje mano pateikta informacija yra išsami ir teisinga. Esu informuotas (-a), kad pateikus neteisingą 
informaciją man tenka atsakomybė pagal galiojančius įstatymus ir „Citadele“ turi teisę vienašališkai atsisakyti sutarties, sudarytos remiantis šia paraiška. Esu informuotas (-a), kad „Citadele“ mano 
asmens duomenis tvarko šiais tikslais: įvertinti mano mokumą (įskaitant profiliavimą)*, surinkti informaciją iš privačių ir viešųjų registrų tam, kad būtų pasiūlyti ir teikiami mano finansines galimybes 
atitinkantys kreditavimo produktai ir paslaugos, vykdyti komunikaciją, susijusią su minėtų paslaugų teikimu. Man yra žinoma, kad duomenys tvarkomi ir mano teisės yra įgyvendinamos pagal „Citadele“ 
Privatumo politiką, kurią galima rasti čia: Privatumo politika | Citadele Leasing 

*Jei priimamas automatizuotas individualus sprendimas, turite teisę paprašyti, kad sprendimą peržiūrėtų „Citadele“ darbuotojai.

Pasirašydamas (-a) sutinku, kad „Citadele“ šios paraiškos pagrindu priėmus sprendimą dėl lizingo sutarties sudarymo, mano sutuoktinis (-ė) vienas (-a) pasirašytų lizingo sutartį, visus su šia sutartimi 
susijusius dokumentus, sutartis, lizingo sutarties bei kitų sutarčių pakeitimus ateityje. Pasirašydamas (-a) patvirtinu, kad lizingo sutartis sudaroma mūsų šeimos poreikių tenkinimui. Esu informuotas (-a) ir 
sutinku, kad mums netinkamai vykdant lizingo sutarties sąlygas, mums kaip sutuoktiniams kiltų ir būtų taikoma solidari atsakomybė.

Draudimo pasiūlymų gavimas

 Sutinku, kad SIA „Citadele Leasing“ Lietuvos filialas perduos mano asmens duomenis (vardą, pavardę, asmens kodą) draudimo bendrovėms, išvardintoms Draudimo bendrovių sąraše, kad galėtų 
pateikti draudimo pasiūlymus, su sąlyga, kad mano teisės bus įgyvendinamos pagal Privatumo politiką, skelbiamą www.citadeleleasing.lt

 Nesutinku, kad SIA „Citadele Leasing“ Lietuvos filialas perduotų mano asmens duomenis draudimo bendrovėms draudimo pasiūlymų gavimo tikslais.

Savo sutikimą dėl duomenų perdavimo draudimo bendrovėms galite bet kada atšaukti, pateikę prašymą adresu privacy@citadeleleasing.lt. Sutikimo atšaukimas neturės įtakos jūsų asmens duomenų 
tvarkymo teisėtumui iki atšaukimo.

Informacija apie lizingo gavėją
Vardas Pavardė  Asmens kodas 
Telefonas  El. paštas 
Faktinės gyvenamosios vietos adresas (jei nesutampa su deklaruota) 
Mėnesinės pajamos po mokesčių (bendros vidutinės per mėnesį pastoviai gaunamos darbo užmokesčio, individualios veiklos, turto nuomos ar kitos pajamos) 
Mėnesiniai finansiniai įsipareigojimai (bendra per mėnesį mokama suma už turimus asmeninius įsipareigojimus (būsto paskola, lizingas, vartojimo kreditai ir kt.) 

Informacija apie sutuoktinį
Vardas Pavardė  Asmens kodas 
Mėnesinės pajamos po mokesčių (bendros vidutinės per mėnesį pastoviai gaunamos darbo užmokesčio, individualios veiklos, turto nuomos ar kitos pajamos) 
Mėnesiniai finansiniai įsipareigojimai (bendra per mėnesį mokama suma už turimus asmeninius įsipareigojimus (būsto paskola, lizingas, vartojimo kreditai ir kt.) 

Sutuoktinis (-ė)

Lizingo gavėjas (-a)
(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

(data)

(data)

(parašas)

(parašas)

https://www.citadeleleasing.lt/lt/data-processing/
https://www.citadeleleasing.lt/lt/draudimo-bendroves/
https://www.citadeleleasing.lt/lt/privatumo-politika/
https://www.citadeleleasing.lt/lt/private/docs/
mailto:privacy%40citadeleleasing.lt?subject=


Sutikimas
dėl asmens duomenų tvarkymo rinkodaros tikslais

AS „Citadele banka” Lietuvos filialas, filialo kodas 304940934 Upės g. 21-1, LT-08128, Vilnius, Lietuva 

Naudodamiesi „Citadele“ grupės įmonių paslaugomis, klientai gali gauti įvairių nuolaidų, pavyzdžiui, palankesnes finansavimo sąlygas, palankesnius 
investicinių produktų tarifus, ypatingus „Citadele“ grupės įmonių pasiūlymus, nuolaidas mokėjimo kortelėms ir kt. 

Mes norime pasiūlyti geriausias savo paslaugas bei pasirūpinti, kad visuomet gautumėte aktualiausius pasiūlymus ir informaciją apie mūsų paslaugas 
bei produktus. Suprantame, jog ilgainiui asmenų įpročiai kinta, todėl mes prašome sutikimo dėl asmens duomenų rinkimo, naudojimo bei tvarkymo, 
siekdami jus informuoti apie „Citadele“ grupės įmonių aktualiausius Jums pasiūlymus. 

Mes reguliariai seksime, kad mūsų teikiami pasiūlymai jūsų neapsunkintų ir gautumėte tą informaciją, kuri išties reikalinga. Jei nuspręsite persigalvoti, 
savo sutikimą dėl „Citadele“ grupės įmonių pasiūlymų gavimo, galėsite atšaukti bet kada. Rinksime ir tvarkysime jūsų asmens duomenis tik pasiūlymų 
(įskaitant kreditinių produktų pasiūlymus), gavimo tikslais, jei būsime gavę jūsų sutikimą. 

Informacija apie jūsų asmens duomenų tvarkymą 

Tam, kad gautumėte pranešimus ir pasiūlymus, įskaitant asmeninius pasiūlymus, asmeninių kreditinių produktų pasiūlymus, jūsų asmens duomenis 
apdoros šios „Citadele“ grupės įmonės kaip atskiros ir bendros duomenų valdytojos: AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas, SIA „Citadele Leasing“ 
Lietuvos filialas, UAB „Citadele Factoring“, adresas: Upės g. 21-1, LT-08128, Vilnius, Lietuva; AS „Citadele banka“, AAS „CBL Life“, IPAS „CBL Asset 
Management“, adresas: Republikas laukums 2A, Riga, LV-1010, Latvia. 

Mes garantuojame jūsų asmens duomenų neatskleidimą ir saugumą. Atsisakyti pranešimų ir pasiūlymų galite bet kada. Su detalia informacija apie 
savo teises, įskaitant teisę atsisakyti, ir savo asmens duomenų tvarkymą galite susipažinti Privatumo aptarime asmens duomenims rinkti, tvarkyti ir 
pasiūlymams gauti (toliau, - Privatumo aptarime), kurį galite rasti čia: www.citadele.lt. 

Pažymėkite, kokius „Citadele“ grupės įmonių pranešimus ir pasiūlymus sutinkate gauti

Pranešimų ir pasiūlymų gavimas 

Gauti pranešimus ir aktualią informaciją apie „Citadele“ grupės įmonių teikiamas paslaugas ir pasiūlymus (įskaitant asmeninius klientų lojalumo 
programų pasiūlymus), sužinoti apie galimybes dalyvauti „Citadele“ grupės įmonių organizuojamuose konkursuose, lošimuose, loterijose, akcijose ir 
kituose klientams skirtuose renginiuose ir pan. Detali informacija prieinama Privatumo aptarime.

 Sutinku su asmens duomenų tvarkymu gauti pranešimus ir pasiūlymus, įskaitant asmeninius pasiūlymus

 Nesutinku su asmens duomenų tvarkymu gauti pranešimus ir pasiūlymus, įskaitant asmeninius pasiūlymus

Asmeninių pasiūlymų dėl kreditavimo limitų gavimas 

Gauti aktualią informaciją apie jums asmeniškai tinkamus kreditinius produktus (pvz. lizingas, kredito kortelė su kredito limitu ir kt.), AS „Citadele banka“ 
Lietuvos filialui ir/ar SIA „Citadele Leasing“ Lietuvos filialui prieš tai atlikus jūsų kreditingumo vertinimą ir gavus informaciją iš privačių ir viešųjų registrų, 
remiantis profiliavimu, automatiniu būdu, kuris leidžia mums užtikrinti greitesnį ir efektyvesnį paslaugų teikimą. Automatinio individualaus sprendimo 
atveju jūs turite teisę prašyti jį peržiūrėti, įtraukdami AS „Citadele banka“ Lietuvos filialo ir/arba SIA „Citadele Leasing“ Lietuvos filialo už sprendimo 
priėmimą atsakingus darbuotojus. Detali informacija prieinama Privatumo aptarime. 

 Sutinku su asmens duomenų tvarkymu asmeninių kreditavimo limitų pasiūlymams gauti

 Nesutinku su asmens duomenų tvarkymu asmeninių kreditavimo limitų pasiūlymams gauti

Patvirtinu, kad supratau visą šiame dokumente pateiktą informaciją, ir patvirtinu, kad ji teisinga.

PPDA/AL-S-F-LT-0721.02-LT

Lizingo gavėjas (-a)
(vardas ir pavardė) (data)(parašas)

https://www.citadele.lt/lt/support/personal-data/terms/
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