
20.......m. ............................. m�n. ....... d.

Valdybos nariai:

� blokinis � m�rinis ��___________________kitas

Modernizuojamo daugiabu�io namo adresas:

Kredit� teikiantis bankas ir filialas:
Kredito terminas: ________ met�   _______m�n.

� modernizavimo darbams finansuoti �

Draudimo �mokos mok�jimo periodiškumas: � kas metus � vienkartin�
Kredito paskirtis: kita___________________________________________

Vardas, pavard� ar pavadinimas Fizinio ar juridinio asmens kodas Adresas, kontaktinio telefono Nr.

Bendrijos/ but� savinink�, sudariusi� JVS, 
administuojam� daugiabu�i� nam� skai�ius:

Modernizuojam� daugiabu�i� nam� skai�ius:

Planuojamas energinis efektyvumas, proc.:Investicij� projekto parengimo data:

But� 
skai�ius:

Bendras but� 
plotas, kv.m.:

Kitos patalpos 
(pavadinimas, plotas):

Laiptini� 
skai�ius:

Aukšt� 
skai�ius:

Namo tipas: Statybos 
metai:

B�sto paskol� draudimas

* Priklausomai nuo daugiabu�io namo valdymo formos, atitinkamai pildyti prašymo 1.1 arba 1.2 lauk�

2. INFORMACIJA APIE MODERNIZUOJAM� DAUGIABUT�  NAM� IR MODERNIZAVIMO DARBUS

Asmens kodas Vardas, pavard�

Vardas, pavard� ar pavadinimas

Adresas, kontaktinio telefono Nr.

Daugiabu�io namo, kurio but� savininkai sudar� JVS,  adresas:

Pirmininkas:

Kredito suma (litais): Kiti finansavimo šaltiniai, suma (litais):

Kredito valiuta:

Pradinio �našo dydis (litais):

��LTL  ��EUR  

Bendrijos valdymo organas:

JVS registracijos numeris: JVS terminas:

1.2. DAUGIABU�IO NAMO BUT� SAVININKAI, SUDAR� JUNGTIN�S VEIKLOS SUTART� (toliau - JVS)

JVS sudarymo data: But� savinink�, pasirašiusi� JVS, skai�ius:

�galioti asmenys veikti bendrijos vardu:

Fizinio ar juridinio asmens kodas Adresas, kontaktinio telefono Nr.

�galioti asmenys veikti but� savinik�, sudariusi� JVS, vardu:

1.1. DAUGIABU�IO NAMO SAVININK� BENDRIJA (toliau - bendrija)

Bendrijos nari� skai�ius:

PATVIRTINTA UAB „B�sto paskol� draudimas" direktoriaus 2007 m. geguž�s 30 d. �sakymu Nr. 029

PRAŠYMAS SUDARYTI KREDITO DRAUDIMO SUTART�
pagal UAB „B�sto paskol� draudimas" kredit� daugiabu�iams namams modernizuoti draudimo taisykles Nr. 005

3. INFORMACIJA APIE MODERNIZAVIMO DARB� FINANSAVIM� IR DRAUDIMO S�LYGAS

1. DUOMENYS APIE DRAUD�J�*

Bendrijos pavadinimas: Bendrijos buvein�:

Bendrijos kodas: Bendrijos �registravimo data:

Investicij� projekte numatyta investicij� suma (litais):



moka bendrijai
moka tiesiogiai kom. paslaug� tiek�jams 

� � turi teis� gauti kredito subsidij�: � 15 proc. � 30 proc. � 50 proc.

Aš, žemiau pasiraš�s draud�jo �galiotas asmuo, užtikrinu, kad:
1) prašyme pateikti duomenys yra teisingi, už juos atsakau Lietuvos Respublikos teis�s akt� nustatyta tvarka;
2) gautas ir draudiko apdraustas kreditas bus panaudotas pagal kreditavimo sutartyje nurodyt� paskirt�.

Taip ............................................................         Ne ...............................................................
(parašas)

Taip ............................................................         Ne ...............................................................
(parašas) (parašas)

(parašas)

Sutinku, kad draud�jui nesumok�jus periodin�s draudimo �mokos ar jos dalies draudimo sutartyje nustatytais terminais, draudikas 
kreipt�si � naudos gav�j�, kad pastarasis nurašyt� periodinei draudimo �mokai ar jos daliai sumok�ti reikaling� l�š� sum� iš draud�jo 
s�skaitos (-�) banke ir pervest� j� draudikui. 
Taip ............................................................         Ne ...............................................................

(parašas) (parašas)

(parašas) (parašas)

4. INFORMACIJA APIE DRAUD�JO SPRENDIMO PRI�MIM� IR ATSISKAITYMUS

9. Finansin�s ataskaitos (pelno (nuostoli�) ataskaita, balansas);

10. Pažymos iš komunalini� paslaug� tiek�j�, bendrijos, kit� organizacij� apie 
bendrijos/ but� savinink� daugiau kaip 30 dien� praleistus mok�jimus, j� sumas 
ir terminus, nurodant kiekvieno �siskolinusio buto savininko praleist� mok�jim� 
pradžios dat� ir sum� arba patvirtinan�ios, kad bendrija/ but� savininkai neturi 
daugiau kaip 30 dien� praleist� mok�jim�.

kt.paslaugaselektr�dujas

�

3. But� ir kit� patalp� savinink� s�rašas, nurodant jiems priklausan�i� 
but� ir kit� patalp� plotus;

už: vanden�

�

šildym�
�

neturi teis�s

But� savinink�, turin�i� �siskolinim� komunalini� paslaug� tiek�jams, bendrijai, kitoms institucijoms
bei organizacijoms, skai�ius:

5. DUOMENYS APIE VALSTYB�S* AR KIT� PARAM�

Taip ............................................................         

Sutinku, kad UAB „B�sto paskol� draudimas" (toliau - draudikas) kreipt�si � valstybines ir/ ar priva�ias �mones, �staigas, organizacijas d�l 
informacijos apie bendrij�/ but� savininkus, veikian�ius jungtin�s veiklos sutarties pagrindu, gavimo ar patikrinimo. 

Aš, .........................................................................,

Ne ...............................................................

7. BENDRIJOS/ BUT� SAVININK�, VEIKIAN�I� JVS PAGRINDU, �GALIOTO ASMENS PATVIRTINIMAI, SUTIKIMAI 
IR UŽTIKRINIMAI

4. Dokumentas, patvirtinantis bendrijos/ but� savinink�, veikian�i� 
jungtin�s veiklos sutarties pagrindu, atstovavimo teis�tum�;

��

Sutinku, kad draudikas rinkt�, saugot� ar kitaip tvarkyt� bendrijos/ but� savinink�, veikian�i� JVS pagrindu, duomenis draudimo rizikos 
vertinimo ir �sisikolinimo bankui valdymo tikslais pagal Lietuvos Respublikos asmens duomen� teisin�s apsaugos �statym�. 

�

5. �galiot� asmen� veikti bendrijos/ but� savinink� vardu asmens 
tapatyb� patvirtinantis dokumentas ar registracijos pažym�jimas;

(parašas)

patvirtinu, kad prieš pildydamas (-a) š� prašym�, su
Kredit� daugiabu�iams namams modernizuoti
draudimo taisykl�mis Nr. 005 ir j� priedais
susipažinau, s�lygas supratau ir j� kopij� gavau.(�galioto asmens vardas, pavard�)

�sipareigoju, draudikui išmok�jus draudimo išmok� draudimo taisykli� 7.1 punkte nurodyto draudiminio �vykio atveju ir nesudarius 
mok�jim� susitarimo, gr�žinti draudimo išmok� ne v�liau kaip per 6 (šešis) m�nesius. 
Taip ............................................................         Ne ...............................................................

(parašas) (parašas)

Mažas pajamas gaunan�i� šeim� (vien� gyvenan�i� asmen�), turin�i� teis� � b�sto šildymo, šalto vandens bei nuotek� ir 
karšto vandens išlaid� kompensacijas pagal Lietuvos Respublikos pinigin�s socialin�s paramos mažas pajamas gaunan�ioms 
šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims) �statym�, skai�ius šio prašymo pateikimo dien�:

Kita parama (paramos teik�jas, paramos suma):

6. PATEIKIAMI DOKUMENTAI
7. Susirinkimo protokolas (-ai) d�l investicij� projekto �gyvendinimo, sprendimo 
imti kredit�, j� gr�žinti, sudaryti draudimo sutart�; 

(prašym� pri�musio kredit� teikian�io banko arba draudiko darbuotojo pareigos, vardas, pavard�, parašas)

.........................................................................................................................................................................................................

(draud�jo �galioto asmens vardas, pavard�, parašas, atstovavimo pagrindas)

Sutinku, kad draudikas Kredit� daugiabu�iams namams modernizuoti draudimo taisykli� Nr. 005 (toliau - draudimo taisykl�s) 7.1 punkte 
nurodyto draudiminio �vykio atveju išmok�t� už draud�j�  draudimo išmok� naudos gav�jui, siekiant išvengti draudimo taisykli� 7.2 punkte 
nurodyto draudiminio �vykio. 

8. Patvirtintas daugiabu�io namo modernizavimo investicij� projektas;

........................................................................................................................................................................................................

.........................................

� n�ra

1. Galiojantys bendrijos �statai/ jungtin�s veiklos sutartis; 
2. Bendrijos/ jungtin�s veiklos sutarties �registravimo pažym�jimas;

* Pagal Lietuvos Respublikos valstyb�s paramos b�stui �sigyti ar išsinuomoti bei daugiabu�iams namams modernizuoti �statym�

� yra:
(nurodyti kreditori�, praleist� mok�jim� dien� skai�i�, sum� (litais), bendr� likut�, galutin� gr�žinimo termin�, �mokos dyd�)

Dalyvavusi� susirinkime d�l sprendimo imti 
kredit�, j� gr�žinti, sudaryti draudimo sutart� 

but� savinink� skai�ius: ________

Balsavusi� d�l sprendimo imti kredit�, j� 
gr�žinti ir sudaryti draudimo sutart� but� 

savinink� skai�ius: ________

Pritarusi� sprendimui imti kredit�, j� gr�žinti ir 
sudaryti draudimo sutart� but� savinink� 

skai�ius:__________

Bendrijos daugiau kaip 30 dien� praleisti mok�jimai, komunalini� paslaug� tiek�jams, finans� ir lizingo 
bendrov�ms, kitoms institucijoms bei organizacijoms:

�� ��

But� savinink� atsiskaitymo už komunalines paslaugas forma:


