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AB „Mokilizingas”, JA kodas 124926897, buveinės adresas – Kareivių g. 11B, Vilnius, Lietuva, el.p. info@mokilizingas.lt, (toliau – Bendrovė), įgyvendindama teisės aktų 

reikalavimus, vadovaudamasi principu „pažink savo klientą“ bei turėdama teisėtą interesą, siekdama tinkamai ir visapusiškai įvertinti mano galimybes vykdyti prisiimtus finansinius 

įsipareigojimus, su manimi sudaryti ir vykdyti išperkamosios nuomos (vartojimo kredito), finansavimo (vartojimo kredito), lizingo (finansinės nuomos), kredito, elektroninių pinigų 

sąskaitos, kitų finansavimo ar mokėjimo paslaugų teikimo sutartis bei valdyti galimus įsiskolinimus ar dėl kitų asmenų prievolių Bendrovės naudai užtikrinimo, prieš sudarydama 

sandorius privalo įvertinti mano kreditingumą ir nustatyti tapatybę.  

Ar yra Jums žinomų aplinkybių, dėl kurių ateityje gali mažėti Jūsų (šeimos) nurodytas pajamų per mėnesį dydis? 

Taip ☐    Ne ☐ 

Bendrovė įgyvendina LR pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo ir kitų susijusių teisės aktų reikalavimus, tame tarpe „pažink savo klientą” principą. Atsižvelgiant 

į tai, prieš sudarant sandorį su Bendrove Jūsų bus prašoma pateikti informaciją apie save arba apie tikrąjį naudos gavėją ir patvirtinti tapatybę. Šiuo tikslu Bendrovė prašys Jūsų 

pateikti galiojantį asmens dokumentą ir atsakingas darbuotojas padarys šio asmens dokumento kopiją arba tapatybę patvirtinsite elektroninių ryšių priemonėmis Bendrovės nustatyta 

tvarka. Sieksime sužinoti ar Jūsų atžvilgiu nėra taikomos tarptautinės sankcijos ir ar nesate politiškai pažeidžiamas (paveikiamas) asmuo, t.y., ar Jūs ir/ar Jūsų artimieji šeimos 

nariai* ir/ar artimi pagalbininkai** šiuo metu eina ar per pastaruosius 12 mėn. ėjo svarbias viešąsias pareigas***. 

SUTINKU, kad Bendrovė tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkytų mano asmens duomenis, įskaitant: vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, kitus kontaktinius 

duomenis ir teiktų personalizuotus komercinius pasiūlymus (gali būti teikiami kartu su Bendrovės partneriais) ar teirautųsi nuomonės dėl teikiamų paslaugų šiais kanalais: 

Telefonu  ☐ Paštu                           ☐   

El. paštu  ☐   Socialiniai tinklai ir pan.  ☐ 

Tiesioginė rinkodara – veikla, kuri yra skirta paštu, telefonu ar kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (ar) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar 

paslaugų. Kad pateiktume Jūsų poreikius atitinkančius Jums pritaikytus tiesioginės rinkodaros pasiūlymus (telefonu, elektroniniu paštu ir pan.), be prieš tai nurodytų duomenų mes 
taip pat renkame ir galime panaudoti Jūsų gyvenamosios vietos adresą, informaciją apie naudojimąsi mūsų paslaugomis, mokėjimo operacijų istoriją, mokėjimo elgesio istoriją, 

informaciją apie šeimą, profesinę informaciją, įsigyjamas prekes ar paslaugas, finansinius duomenis pateiktus pildant paraišką ir gautus iš duomenų bazių atliekant kreditingumo 
vertinimą bei kitą informaciją, kurią Jūs mums pateikiate susitikimų metu ar elektroniniais kanalais. Bendrovė nevykdo tokio Jūsų asmens duomenų profiliavimo, kuris gali sukelti 
Jums teisines pasekmes ar gali daryti Jums didelį poveikį, tačiau teikiant individualizuotus rinkodaros pasiūlymus Jūs galite būti priskirtas atitinkamai klientų kategorijai. Atsižvelgiant 

į tai, Jūs turite teisę reikalauti individualaus įsikišimo, pareikšti savo požiūrį ir ginčyti Bendrovės sprendimą. Šiuo tikslu tvarkomus asmens duomenis Bendrovė gali perduoti tik 
tretiesiems asmenims, teikiantiems specializuotas paslaugas, tam, kad išsiųstų el. laiškus, SMS pranešimus, pašto siuntas, pritaikytų per reklamos platformas užsakomos reklamos 

pobūdį, paskambintų pristatyti mūsų produktų ar paslaugų ir pan. 

Be kitų duomenų subjekto teisių, kurios detaliai aptartos Bendrovės privatumo politikoje, Jūs  turite teisę bet kada atšaukti savo duotą sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis 
tiesioginės rinkodaros tikslais: 

• gavę naujienlaiškį, paspausdami naujienlaiškių prenumeratos atšaukimo nuorodą;

• gavę SMS pranešimą, paskambindami +370 700 55 888;

• gave skambutį – galite atsisakyti pokalbio metu;

• visais atvejais – parašydami el. paštu info@mokilizingas.lt ar paskambindami tel. +370 700 55 888 ar atvykę į biurą.

Šis dokumentas saugomas dalykinių santykių metu ir 10 (dešimt) metų po dalykinių santykių su Bendrove pabaigos, bet ne trumpiau nei bus įvykdyti visi įsipareigojimai pagal 
vartojimo kredito ar kitą sutartį (-is), jeigu tokia (-ios) bus sudaryta (-os) su Bendrove, išskyrus sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais – jis galioja 
5 (penkerius) metus nuo jo davimo dienos arba iki šio sutikimo atšaukimo dienos. 

SUTINKU IR NEPRIEŠTARAUJU, kad Bendrovė kreditingumo vertinimo, asmens tapatybės ir naudos gavėjo nustatymo tikslais, gautų ir tvarkytų mano asmens duomenis (vardas, 

pavardė, asmens kodas, pajamos, įsipareigojimai ir pan.), tame tarpe ir gaunamus iš duomenų bazių (su teise kreiptis į tokias duomenų bazes kaip: Sodra, VĮ Registrų cento valdomą 
Gyventojų registrą, UAB „Creditinfo Lietuva” tvarkomas duomenų bazes „INFOBANKAS” ir „KREDITŲ BIURAS” ir kt.), kai dėl finansinės paslaugos suteikimo šeimos poreikiams 

tenkinti, kreipiasi mano sutuoktinis. Įgalioju savo sutuoktinį sudaryti sutartis mano vardu ir suprantu, kad pagal sutartis, sudarytas šeimos poreikiams tenkinti, sutuoktiniai atsako 
solidariai. Esu informuotas ir sutinku, kad šis sutikimas galioja 3 (trejus) metus nuo jo davimo dienos ir šį sutikimą galiu bet kada atšaukti Bendrovės Privatumo politikoje, esančioje 
https://www.mokilizingas.lt/privatumo-politika/, nustatyta tvarka.  

Taip ☐    Ne ☐ 

PATVIRTINU, kad mano sutuoktinis informuotas apie šį kreipimąsi dėl finansinės paslaugos gavimo šeimos poreikiams tenkinti ir jis sutiko (įgaliojo mane) Bendrovei pateikti jo/jos 
kontaktinius duomenis siekiant išreikšti sutikimą (patvirtinti) dėl sutarties sudarymo ir / ar asmens duomenų tvarkymo.  

PRAŠAU, mano sutuoktiniui pateikti nuorodą į Kliento anketą šiais kontaktiniais duomenimis: 

Mobilaus telefono numeris El. pašto adresas 

!PASTABA. Pildoma tik sudarant vartojimo kredito sutartį šeimos poreikiams tenkinti. 

PATVIRTINU, kad: 

• visa šioje anketoje ir/ar vartojimo kredito tarpininkui ir/ar elektroninių ryšių priemonėmis mano pateikta informacija, tame tarpe sutuoktinio kontaktiniai duomenys, yra teisinga.
Prisiimu visą atsakomybę, jei paaiškėtų, kad mano pateikti duomenys ar jų dalis neatitinka tikrovės; įsipareigoju nedelsiant raštu informuoti Bendrovę apie bet kokius pateiktos
informacijos pasikeitimus; ir

• Bendrovė pateikė informaciją apie tapatybės ir naudos gavėjo nustatymo reikalavimus, tame tarpe paaiškino kas yra Politikoje dalyvaujantis asmuo, ir
• Bendrovė mane tinkamai ir visapusiškai supažindino su šiuo dokumentu, galimomis pasekmėmis, mano teisėmis; ir

• Pateikta Informacija apie asmens duomenų tvarkymą man suprantama, aiški ir neprieštarauju nurodytam mano asmens duomenų tvarkymui; ir

• Informaciją apie asmens duomenų tvarkymą gavau:

mano pateiktu el. paštu ☐   arba atsiėmiau patvarioje laikmenoje asmeniškai ☐

*Artimieji šeimos nariai: sutuoktinis; asmuo, su kuriuo registruota partnerystė; tėvai, broliai, seserys, vaikai ir vaikų sutuoktiniai, vaikų sugyventiniai. 
**Artimas pagalbininkas: 1) fizinis asmuo, kuris su svarbias viešąsias pareigas einančiu ar ėjusiu asmeniu yra to paties juridinio asmens ar juridinio asmens statuso neturinčios organizacijos dalyvis arba 
palaiko kitus dalykinius santykius; 2) fizinis asmuo, kuris yra vienintelis juridinio asmens ar juridinio asmens statuso neturinčios organizacijos, įsteigtos ar veikiančio de facto siekiant turtinės ar kitokios 
asmeninės naudos svarbias viešąsias pareigas einančiam ar ėjusiam asmeniui, naudos gavėjas.  
***Svarbios viešosios pareigos – pareigos LR, ES, 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) aukščiausiųjų teismų, konstitucinių teismų ar kitų aukščiausiųjų teisminių institucijų, kurių sprendimai negali būti 
skundžiami, narys; 4) savivaldybės meras, savivaldybės administracijos direktorius; 5) aukščiausiosios valstybių audito ir kontrolės institucijos valdymo organo narys ar centrinio banko 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 įmonės, akcinės 
bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės, kurių akcijos ar dalis akcijų, suteikiančių daugiau kaip 1/2 visų balsų šių bendrovių visuotiniame akcininkų susirinkime, priklauso valstybei nuosavybės teise, valdymo 
ar priežiūros organo narys; 8) savivaldybės įmonės, akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės, kurių akcijos ar dalis akcijų, suteikiančių daugiau kaip 1/2 visų balsų šių bendrovių visuotiniame akcininkų 
susirinkime, priklauso savivaldybei nuosavybės teise ir kurios laikomos didelėmis įmonėmis pagal Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą, valdymo ar priežiūros organo narys; 9) 
tarptautinės tarpvyriausybinės organizacijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo ar priežiūros organo narys; 10) politinės partijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo organo narys. 


