
Informacija apie prašomą suteikti paskolą

Paskirtis

Išsamus paskolos paskirties aprašymas

Paskolos suma EUR Paskolos terminas mėnesiais

Paskolos grąžinimo metodas

Paskolos grąžinimo atidėjimas Pageidaujama įmokos diena 

Kliento duomenys ir kontaktinė informacija

Vardas, pavardė

Asmens kodas Paso / Asmens tapatybės kortelės Nr.

Namų telefonas Mobiliojo ryšio tel.

El.pašto adresas

Gyvenamoji vieta ir sąlygos 

Deklaruota gyvenamoji vieta

Gyvenamoji vieta (pildoma, jei nesutampa su deklaruota)

Gyvenamojo būsto tipas 

Išlaidos nuomai EUR/mėn.

Išsilavinimas

Pagrindinis pajamų šaltinis

Informacija apie darbovietę

Darbovietės pavadinimas

Pareigos

Ar darbo sutartis terminuota?

Dirba  nuo

FIZINIO ASMENS PARAIŠKA VARTOJIMO PASKOLAI GAUTI

Kitos mėnesio pajamos (EUR)

Bendras darbo stažas

Sutarties terminas

Mėnesio darbo užmokestis atskaičius mokesčiaus (EUR)

automobiliui pirkti baldams pirkti būstui remontuoti

kelionei gydymui kreditui refinansuoti

kita

linijinis anuitetas

nuosavas namas nuosavas butas nuomojamas būstas

pas tėvus / gimines kita

aukštasis aukštesnysis

nebaigtas vidurinis

vidurinis

studijuoja kita

darbo užmokestis autorinės veiklos 

turto nuomos pajamos individualios veiklos pajamos

pensijos / pašalpos žemės ūkio veiklos 

dividendai gaunamos užsienyje pajamos

kitos nuolatinės 

Taip Ne



Šeiminė padėtis ir išlaikytiniai

Šeimos narių skaičius vaikai iki 18 metų

kiti išlaikytiniai

Informacija apie sutuoktinį /bendraskolį

Vardas, pavardė

Asmens kodas Paso / Asmens tapatybės kortelės Nr.

Namų telefonas Mobiliojo ryšio tel.

El.pašto adresas

Deklaruota gyvenamoji vieta

Gyvenamoji vieta (pildoma, jei nesutampa su deklaruota)

Išsilavinimas

Darbovietės pavadinimas

Pareigos

Ar darbo sutartis terminuota?

Dirba  nuo

Kliento / sutuoktinio / bendraskolio finansinia įsipareigojimai

Kreditorius

Kliento ir sutuoktinio  patvirtinimai ir sutikimai

1. Patvirtinu, kad visa paraiškoje pateikta informacija yra teisinga. Man yra žinoma, kad nepateikus visos paraiškoje nurodytos informacijos, arba 

pateikus neteisingus duomenis, RATO kredito unija turi teisę nesuteikti paslaugų.

2. Man buvo suteikta informacija, kad duomenų patikrinimo, mokumo įvertinimo ir įsiskolinimo valdymo tikslais RATO kredito unija gali kreiptis ir gauti 

mano asmeninius duomenis iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (Sodra), skolininkų administravimo informacinės sistemos (UAB Creditinfo 

Lietuva), Lietuvos banko Paskolų rizikos duomenų bazės (PRDB), Centrinės hipotekos įstaigos, Valstybės įmonės Registrų centro ir kitų asmens duomenų 

tvarkytojų ir valdytojų. Esu informuotas, kad aukščiau nurodytu tikslu surinkti mano asmens duomenys gali būtų gaunami kreditavimo paslaugų man 

teikimo ir naudojimosi jomis laikotarpiu ir bus tvarkomi ne ilgiau nei 12 (dvylika) mėnesių nuo RATO kedito unijos sprendimo atsisakyti sudaryti sutartį 

dėl kreditavimo paslaugų, jei sutartis nebus sudaryta, arba ne ilgiau 10 (dešimt) metų nuo sudaryta sutartimi dėl kreditavimo paslaugų prisiimtų 

finansinių įsipareigojimų įvykdymo dienos, jei sutartis bus sudaryta. Platesnė informacija man buvo pateikta "Informacijos apie asmens duomenų 

tvarkymą" lape.

Įsipareigojimo rūšis Likutis EUR Mėnesio įmoka EUR Grąžinimo data 

Bendras darbo stažas

Sutarties terminas

Mėnesio darbo užmokestis atskaičius mokesčiaus (EUR)

Kitos mėnesio pajamos (EUR)

aukštasis aukštesnysis

nebaigtas vidurinis

vidurinis

studijuoja kita

Taip Ne

Taip Ne

Taip Ne



Klientas

Sutuoktinis / bendraskolis /

Banko atžymos

Paraišką priėmė: vardas, pavardė, parašas Paraiškos priėmimo data Paraiškos registravimo Nr.

8. Patvirtinu, kad nėra kitų aplinkybių, kurios gali daryti įtaką mano mokumui ar sutrukdytų vykdyti prisiimamus įsipareigojimus (nėra pradėtas 

ikiteisminis tyrimas, civilinėje ar baudžiamojoje byloje man nėra taikomi apribojimai, pagal sudarytas sutartis nereikalaujama gauti išankstinių sutikimų 

skolintis ir kt.).

3. Man buvo pateikta informacija, kad RATO kredito unija mokumo vertinimo ir finansinės rizikos vertinimo tikslais  gautų mano asmens duomenis 

(vardą, pavardę, asmens kodą, jeigu asmens kodas nesuteiktas - asmens dokumento duomenis), pageidautų finansinių įsipareigojimų, dėl kurių buvo 

priimtas teigiamas ar neigiamas sprendimas, rūšis ir sumas, esamų finansinių įsipareigojimų rūšis ir sumas, vykdymo terminus, duomenis apie šių 

įsipareigojimų vykdymą, duomenis apie buvusius finansinius įsipareigojimus ir jų vykdymą iš finansinių paslaugų teikimu besiverčiančių įstaigų, su 

kuriomis esu sudaręs ar ketinu sudaryti sutartį dėl finansinių paslaugų, ir juos tvarkytų. Sutinku, kad šie duomenys būtų teikiami ir gaunami iš visų 

Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančių finansų įstaigų, dalyvaujančių UAB Creditinfo Lietuva  administruojamoje informacinėje sistemoje 

Infobankas, ar kitoje atitinkamoje sistemoje. Platesnė informacija man buvo pateikta "Informacijos apie asmens duomenų tvarkymą" lape.

4. Esu informuotas, kad mano asmens duomenys tesės aktų nustatyta tvarka bus perduoti į Lietuvos Banko Paskolų rizikos duomenų bazę (PRDB).

5. Patvirtinu, kad esu informuotas (-a) apie savo teisę, su teisės aktų numatytomis išimtimis, susipažinti su RATO kredito unijos tvarkomais mano asmens 

duomenimis ir reikalauti ištaisyti, sunaikinti mano asmens duomenis arba apriboti mano asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei duomenys tvarkomi 

nesilaikant teisės aktų reikalavimų, nesutikti, kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Taip pat man buvo 

pateikta informacija apie teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ar kitai priežiūros institucijai. Platesnė informacija man buvo 

pateikta "Informacijos apie asmens duomenų tvarkymą" lape.

6. Patvirtinu, kad esu supažindintas (-a) su prašomos paskolos teikimo sąlygomis ir įkainiais.

7. Patvirtinu, kad nesu nemokus (-i), man nėra ir nebuvo iškelta bankroto byla, nesu ir nebuvau pateikęs (-usi) pranešimo kreditoriams apie ketinimą 

kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo ir nebuvau pateikęs (-usi) teismui pareiškimo iškelti bankroto bylą. 

(vardas, pavardė ir parašas) (data)

(vardas, pavardė ir parašas) (data)

Taip Ne

Taip Ne

Taip Ne

Taip Ne

Taip Ne

Taip Ne


