
                                                             
 

 

 

PARAIŠKA DAUGIABUČIO NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PASKOLAI  
 
ATNAUJINAMO (MODERNIZUOJAMO) DAUGIABUČIO NAMO DUOMENYS 

Daugiabučio namo adresas (g-vė, namo Nr., miestas, rajonas) Statybos metai Butų ir kitų patalpų skaičius 

Namo bendras plotas (m2) 
 

Namo naudingas plotas (m2) 
 

Balsavusių susirinkime už sprendimą imti paskolą butų kitų 
patalpų skaičius (vnt. ir proc.) 

Visų butų ir kitų patalpų 
naudingas plotas (m2) 
 

Butų ir kitų patalpų savininkų 
skaičius 

Vnt. % 

 
 
KREDITO GAVĖJŲ ATSTOVAS (PAREIŠKĖJAS) 
 (pažymėti reikalinga) 

 Daugiabučio namo administratorius (toliau - Administratorius) 

 Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrija (toliau - Bendrija) 
 Jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikiantis daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų atstovas (toliau - Atstovas) 

 
 
PAGRINDINIAI PAREIŠKĖJO DUOMENYS 

Pavadinimas (pildo tik Administratorius/ Bendrija) Įmonės kodas  

Adresas (g-vė, namo Nr., miestas/rajonas) Telefono Nr. El.pašto adresas 

Pareiškėjo atstovo vardas, pavardė Asmens kodas 
 

El.pašto adresas 
 

Telefono Nr. Mobilaus telefono Nr. 

 
 
INVESTICIJŲ PLANO IR PRAŠOMOS PASKOLOS DUOMENYS 

Investicijų planas suderintas su 
BUPA (data)  
 

Investicijų planui BUPA suteiktas 
registracijos numeris 

Planuojama statybos darbų 
pradžia (data) 

Planuojama statybos darbų 
pabaiga (data) 

Statybos darbų kaina (litais, su 
PVM) 

Plano įgyvendinimui skirtos 
nuosavos lėšos (litais) 

Plano įgyvendinimui skirtos 
skolintos lėšos (litais) 

Prašomos paskolos valiuta ir 
suma 
EUR 

Prašomos paskolos terminas 
(metais) 
 
20 metų 

Prašomos paskolos grąžinimo 
atidėjimo laikotarpis (mėnesiais) 
 

Maksimali įmoka paskolos 
grąžinimo atidėjimo laikotarpiu 
(Lt/1m2) 

Maksimali įmoka paskolos 
grąžinimo metu (Lt/1m2) 

 
 
PAREIŠKĖJO PATVIRTINIMAS 

1. Patvirtinu, kad paraiškoje nurodyti duomenys yra teisingi, ir, kad man yra žinoma, jog nepateikus visos paraiškoje kreditui gauti 
nurodytos informacijos, „Swedbank“, AB (toliau – Bankas) turi teisę nesuteikti kredito; 
2. Patvirtinu, kad su „Banko klientų aptarnavimo ir paslaugų teikimo bendrosiomis sąlygomis“ susipažinau ir su jomis sutinku bei žinau, 
kad su galiojančia pastarojo dokumento redakcija galiu susipažinti Banko klientų aptarnavimo padaliniuose ir Banko svetainėje internete; 
3. Patvirtinu, kad informacija apie butuose/patalpose vykdomą ekonominę-ūkinę veiklą yra surinkta ir visa pateikta informacija yra 
teisinga, galiojanti ir visapusiška.  

 
Pareiškėjo vardas, pavardė, parašas 
 
 
 
 

Vieta ir data 
 
 
 

 


