UAB „Hipotekiniai kreditai“
V. Putvinskio g. 62, 44211 Kaunas
Įmonės kodas: 304374977
SUTIKIMAS TVARKYTI ASMENS DUOMENIS
Aš, Jūsų vardas ir pavardė, Jūsų asmens kodas,
(vardas, pavardė, asmens kodas)
1) sutinku, kad asmenys, tvarkantys mano asmens duomenis (kredito įstaigos bei kitos finansų įstaigos, Valstybinio
socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, VĮ Registrų centras, Gyventojų regis tro
tarnyba, Centrinė hipotekos įstaiga, Lietuvos bankas, Valstybinė mokesčių inspekcija, įmonės, tvarkančios jungtines
skolininkų duomenų rinkmenas, draudimo įmonė, apdraudusi įkeistą turtą, mano darbovietė, registrai, kiti asmenys,
tvarkantys mano asmens duomenis), UAB „Hipotekiniai kreditai“ (toliau – Bendrovei) paprašius, pateiktų Bendrovei prašomus
mano asmens duomenis apie mane (vardas (-ai), pavardė, asmens kodas (įskaitant pasikeitusius), pilietybė, deklaruotos bei
faktinės gyvenamosios vietos adresas, gyvenamosios vietos deklaravimo data, gimimo data ir vieta, ryšio priemonės, rezidentas
ar nerezidentas, asmens dokumentų rekvizitai ir galiojimas, leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje numeris ir jo galiojimo laikas,
išsilavinimo duomenys, šeimyninė padėtis, sutuoktinio vardas, pavardė, asmens kodas, paso ar asmens tapatybės kortelės
duomenys, darbovietė, pareigos, IP adresas) ir mano gaunamas pajamas (statuso tipą, sumą, nuo kurios skaičiuojamos valstybinio
socialinio draudimo įmokos, paskirtas nuolatinių išmokų sumas ir laikotarpį, per kurį turiu teisę į atitinkamą išmoką, išmokėtas
vienkartinių/nuolatinių išmokų sumas, draudėjo tipą ir kodą bei pavadinimą, pajamų mokesčio deklaracijos duomenis), išlaidas,
turimą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, turtines teises, bei jų suvaržymus, sąskaitų kredito įstaigose numerius ir jų likučius,
operacijų duomenis, turimas sąskaitas kituose bankuose, užklausų apie asmenį duomenis, prisiimtus finansinius įsipareigojimus
ir jų vykdymo duomenys (kontrahentas, sandorio rūšis, skolos suma, palūkanų norma, skolos grąžinimo terminai, duomenys apie
įsipareigojimų vykdymą, duomenys, susiję su paskolos suteikimu, duomenys apie paskolos užtikrinimo priemones, grąžinimą,
pripažinimą neįvykdžiusiu įsipareigojimų, apie turtinius ginčus), bei kitus prašomus duomenis, kad Bendrovė galėtų
preliminariai įvertinti mano mokumą gauti finansines Bendrovės paslaugas ir, kad Bendrovė galėtų įvertinti mano mokumą prieš
suteikdama finansines paslaugas (suteikdama kreditą ir pan.) man, mano sutuoktiniui ar asmeniui, už kurį laiduoju/įkeičiu
turtą ar laiduoja/įkeičia turtą mano sutuoktinis, ir visu suteiktų paslaugų naudojimosi laikotarpiu (tiek kartų – kiek yra būtina);
2) sutinku, kad Bendrovė tvarkytų mano asmens duomenis, tarp jų ir asmens kodą, šiais tikslais: preliminaraus
mokumo įvertinimo, mokumo įvertinimo, finansinių paslaugų suteikimo, sutarties vykdymo kontrolės, informacijos teikimo
teisės aktuose numatytais atvejais ir tvarka tretiesiems asmenims (Lietuvos bankui, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai ir
pan.), įsiskolinimo administravimo ir išieškojimo, duomenų išsaugojimo, įsiskolinimo perleidimo tretiesiems asmenims;
3) patvirtinu, kad esu informuotas apie mano asmens duomenų tvarkymą bei teisę susipažinti su Bendrovės tvarkomais
mano asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius ir netikslius asmens duomenis;
4) patvirtinu, kad prašomos suteikti finansinės paslaugos (taip pat laidavimo/įkeitimo atveju - mano ir/ar mano
sutuoktinio laidavimai/įkeitimai), susijusios su šeimos poreikių tenkinimu ir neprieštarauja šeimos interesams;
5) sutinku ir neprieštarauju, kad Bendrovė, iš kredito sutarčių kylančių reikalavimų perleidimo tikslu, mano asmens
duomenis nurodytus 1 p. perduotų Latvijos Respublikoje registruotai bendrovei AS Mintos Marketplace (įm. k. 40103903643),
valdančiai sutelktinio finansavimo platformą;
6) besąlygiškai ir neatšaukiamai nurodau bankui ar kredito įstaigai, iš kurios buvo mokami mokėjimai Bendrovei,
pateikti patvirtintą mano asmens tapatybės dokumento, kurio originalas buvo pateiktas tam bankui ar kredito įstaigai atitinkamos
sąskaitos atidarymo metu, kopiją;
7) sutinku, jog tuo atveju, jei Bendrovei buvo pateiktas sutikimas (pažymint apie tai Bendrovės internetinės kredito
paraiškos teikimo skiltyje) tvarkyti mano asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu, Bendrovė tvarkytų mano duomenis
(vardą, pavardę, adresą, elektroninio pašto adresą) tiesioginės rinkodaros tikslu ir pareiškiu, jog man yra žinoma, jog turiu teisę
nesutikti, kad mano duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, ir pareiškiu, jog suprantu, kad nesutikimas gali būti
išreiškiamas informuojant Bendrovę telefonu, elektroniniu ar registruotu paštu;
8) sutinku, kad man neįvykdžius kredito sutartyje nustatytų prievolių, Bendrovė, nepažeidžiant mano interesų ir teisės
aktų reikalavimų, mano asmens duomenis, išskyrus duomenis apie veiksnumą ir/ar jo apribojimus, asmens kreditingumo
vertinimo ir įsiskolinimų valdymo tikslais teiktų UAB „Creditinfo Lietuva“, taip pat, prieš tai informavęs mane Lietuvos
Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, kitų jungtinių skolininkų duomenų tvarkytojams, finansines paslaugas teikiančioms
įmonėms ir organizacijoms, skolų valdymo įmonėms ir kitiems teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims;
9) patvirtinu, kad man yra žinoma, jog turiu teisę kreiptis į Bendrovę ir pradėti sąžiningas derybas dėl šio sutikimo
sąlygų panaikinimo, pakeitimo ar papildymo ir daryti įtaką visoms šiame sutikime esančioms sąlygoms, pavyzdžiui, reikalauti
kurią nors sąlygą, esančią šiame sutikime, išbraukti ar įrašyti į sutikimą naują sąlygą, keisti tam tikras sutikimo sąlygas ir pan.
Šis sutikimas galioja 12 mėnesių po atsisakymo suteikti finansinę paslaugą dienos (atsisakius išduoti kreditą) arba
10 metų po visiško prievolių pagal suteiktas finansines paslaugas įvykdymo momento.
Šis sutikimas yra sudaromas ir pasirašomas parašu, turinčiu Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 dalyje įtvirtintą
teisinę galią, man prisijungus prie Bendrovės internetinės kredito paraiškos teikimo skilties adresu
https://www.hipocredit.lt/lt/kredito-paraiskos-forma, supildant registracijai būtinus duomenis, pažymint atitinkamą varnelę bei
paspaudžiant mygtuką „Pateikti paraišką kreditui“. Bendrovei pareikalavus, privalau ne vėliau kaip per 3 darbo dienas
pasirašyti ir pateikti Bendrovei rašytinę šio sutikimo kopiją.
________________________________________
(vardas, pavardė)

_________________________
(parašas)

