
1. Mokesčių mokėjimo šalis 

INFORMACIJA APIE MOKESČIŲ MOKĖJIMĄ*  

  Mokesčio mokėtojo kodas
(arba jam prilygstantis kodas)

Ne Taip (nurodykite)  

Patvirtinu, kad daugiau nesu jokių kitų šalių mokesčių mokėtojas, išskyrus nurodytas šioje anketoje

KLIENTO – FIZINIO ASMENS ANKETA 
KLIENTO KODAS

2. Mokesčių mokėjimo šalis   Mokesčio mokėtojo kodas
(arba jam prilygstantis kodas)

Ne Taip (nurodykite)  

* Jeigu Jums nėra žinom  arba Jūs nesate tikri dėl informacijos ar esate kokios nors šalies mokesčių mokėtojas, Jums reiktų kre

Vardas, pavardė

PAGRINDINĖ INFORMACIJA

Asmens kodas/gimimo data
(jei nėra asmens kodo)

Pilietybė (šalis)

Gimimo vieta  (šalis)

Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas 

Gyvenamosios vietos adresas

(dokumento tipas, serija ir numeris, išdavimo data, šalis, institucija, išdavusi dokumentą)

Telefono numeris

El. Paštas, Skype

INFORMACIJA APIE POLITIKOJE DALYVAUJANTĮ ASMENĮ 

Ne Taip (nurodykite šalį, instituciją ir pareigas) 

Ar šiuo metu esate arba buvote politikoje dalyvaujantis asmuo ir užėmėte svarbias viešąsias pareigas? 

Ar Jūs esate politikoje dalyvaujančio ar dalyvavusio ir svarbias viešąsias pareigas užėmusio  asmens artimasis šeimos narys? 

Ne Taip (nurodykite giminystės ryšį su paminėtu asmeniu, jo vardą, pavardę, šalį, institucijos pavadinimą ir užimamas pareigas)

Ar Jūs esate politikoje dalyvaujančio ar dalyvavusio ir svarbias viešąsias pareigas užėmusio  asmens artimas pagalbininkas?  

Ne Taip (nurodykite giminystės ryšį su paminėtu asmeniu, jo vardą, pavardę, šalį, institucijos pavadinimą ir užimamas pareigas)
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valstybės vadovas, vyriausybės vadovas, ministras, viceministras arba ministro pavaduotojas, parlamento narys, Aukščiausiojo Teismo, Konstitucinio Teismo ar kitos aukščiausiosios 
teisminės institucijos, kurių sprendimai negali būti skundžiami, narys, auditorių profesinės organizacijos valdymo organo ar centrinio banko valdybos narys, ambasadorius, laikinasis 
reikalų patikėtinis ar aukšto rango ginkluotųjų pajėgų karininkas, valstybės valdomos įmonės valdymo ar priežiūros organo narys, politinės partijos vadovas, tarptautinės organizaci-
jos vadovas (direktorius, pavaduotojas) ir valdybos narys arba asmuo, užimantis atitinkamas pareigas 

politikoje dalyvaujančio asmens sutuoktinis arba prilygintas jam asmuo (asmuo, kuris prilyginamas sutuoktiniui  laikomas tik tas asmuo, kurio statusas reglamentuotas atitinkamos 
šalies teisės aktais), vaikai arba politikoje dalyvaujančio asmens sutuoktinio vaikai, sutuoktinio vaikai tėvai, politikoje dalyvaujančio asmens broliai, seserys, seneliai, vaikaičiai, 
vaikai ir vaikų sutuoktiniai, vaikų sugyventiniai

juridinio asmens, įsteigto ir veikiančio siekiant turtinės ar kitokios asmeninės naudos politikoje dalyvaujančiam ar dalyvavusiam  asmeniui,  savininkas



INFORMACIJA APIE SĄSKAITOS NAUDOJIMO TIKSLĄ IR  LĖŠŲ APYVARTAS 

Studentas 

Samdomas darbuotojas (nurodykite darbovietę ir pareigas)   

Valdininkas, valstybės ar savivaldybės tarnautojas (nurodykite darbovietę ir pareigas)   

Pensininkas Bedarbis                                      

 

INFORMACIJA APIE ASMENINĘ / VERSLO VEIKLĄ

Verslininkas (nurodykite įmonės pavadinimą ir veiklos sritį )   

Asmuo, dirbantis pagal individualios veiklos liudijimą (nurodykite veiklos sritį)   

Asmuo, įsteigęs individualią įmonę (jei Jūs vykdote veiklą įsteigęs individualią įmonę  – prašome užpildyti Kliento -  juridinio asmens anketą)   

Kita (nurodykite)  

Vidutinės mėnesio pajamos EUR (po mokesčių):                 iki  700     700 – 1500 1500 – 4500                                          virš 4500        

    

Ne Taip (nurodykite lėšų šaltinius, sumas ir reguliarumą) 

Ar turite sąskaitas kitose kredito institucijose? 

Ne Taip (nurodykite kredito institucijos pavadinimą)

Sąskaita bus naudojama: 

asmeninėms reikmėms (asmeninėms įplaukoms ir išlaidoms – prekių/paslaugų apmokėjimas, komunaliniai mokesčiai ir pan. )

ūkinei veiklai 

sandoriai trečiųjų asmenų naudai (laikyti trečiųjų asmenų lėšas, vykdyti operacijas trečiųjų asmenų naudai, nurodymu  ar vardu) 
(jei pasirinkote šį atsakymą, praųome užpildyti Naudos gavėjo anketą) 

klientai, kurie teikia paslaugas kaip:  

advokatas 

neetatinis buhalteris

kita (nurodykite) 

paslaugų, steigiant ir aptarnaujant  juridinius asmenis, teikėjas
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Ar turite kitų pajamų nei nurodytos aukščiau?



Ne Taip (jei “taip”, prašome nurodyti tikslą ir sumą EUR )  

Informacija apie planuojamus sandorius:

Kokio dydžio įplaukas planuojate gauti į savo sąskaitas negrynaisiais pinigais per mėnesį?  

Prašome paaiškinti būtinybę naudoti grynuosius pinigus, tame tarpe naudojant mokėjimo korteles, kai nurodytų operacijų suma viršija 15,000 EUR per mėnesį 

Planuojamų piniginių operacijų sąskaitoje/sąskaitose skaičius per mėnesį: 

Jei Jūs esate ne Lietuvos rezidentas, nurodykite priežastį kodėl Jums reikalinga sąskaita Lietuvoje: 

Kokio dydžio išlaidas planuojate vykdyti iš savo sąskaitų negrynaisiais pinigais per mėnesį?

Planuojamos didžiausios piniginės operacijos negrynaisiais pinigais dydis? 

Kokio dydžio sumą planuojate įnešti grynaisiais pinigais per mėnesį į savo sąskaitą/sąskaitas? 

Kokio dydžio sumą planuojate išimti grynaisiais pinigais per mėnesį iš savo sąskaitos/sąskaitų?

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Ar Jūs planuojate �nansines operacijas, kurios neįeina į įprastines Jūsų mėnesio apyvartas (pvz.: paskola, nekilnojamojo turto pardavimas ir pan.)?

mažiau nei 10 daugiau nei 10 (nurodykite skaičių)   Įplaukos

mažiau nei 10 daugiau nei 10 (nurodykite skaičių)    Išlaidos

Planuojamos naudoti Banko paslaugos: 

pinigų pervedimai 

mokėjimo kortelės  (           mažiau nei 10,          daugiau nei 10)

 indėliai

el. prekyba

patikos ir �duciarinės operacijos

kita (nurodykite)   

kreditai 

vykdoma veikla susijusi su Lietuva  

vykdoma veikla yra susijusi su ES ir todėl yra
reikalinga sąskaita ES šalyje 

veiklos partneriai arba artimieji yra susiję su Lietuva  

veiklos partneriai arba artimieji 
turi sąskaitas Lietuvoje

lankausi arba laikinai gyvenu Lietuvoje 

palankesnės aptarnavimo sąlygos 
lyginant su kitomis šalimis 

kita (nurodykite)   
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Latvijoje, kaip ES šalyje, galiojanti Indėlių 
draudimo sistema 



  

Banko darbuotojo parašas, vardas ir pavardė 

Kliento parašas, vardas ir pavardė 

Anketos užpildymo data

(Parašas) (Vardas, Pavardė)

PILDO BANKAS

Pildo Bankas:                             Residentas Neresidentas

(Parašas) (Vardas, Pavardė)

PATVIRTINIMAS

Anketos priėmimo data

Patvirtinu, kad asmeniškai identi�kavau nurodytą asmenį, paprašęs pateikti asmens tapatybės dokumento originalą, nurodytą šioje anketoje

Savo parašu tvirtinu:
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-   
-   
-   

-  

-  

-   
-  

anketoje nurodyta informacija yra teisinga ir išsami;
įsipareigoju informuoti Banką apie bet kokius anketoje nurodytų duomenų pasikeitimus ne vėliau kaip per 30 dienų nuo jų atsiradimo; 
esu informuotas, kad santykiai tarp Banko ir Kliento yra grindžiami Latvijos ir Lietuvos teisės aktais bei Bendrosiomis sandorių taisyklėmis, su kuriomis esu susipažinęs/-usi ir 
pilnai suprantu savo pareigas;
sutinku, kad, siekiant nustatyti ir realizuoti teisinius santykius tarp Banko ir Kliento bei įgyvendinti teisės aktų nustatytus reikalavimus , Bankas atliktų asmens duomenų patikrinimą, 
tame tarpe ir naudojantis trečiųjų šalių informacija Latvijos ir Lietuvos teisės aktų nustatyta tvarka;
esu informuotas (-ta), kad informacija apie Kliento mokesčių mokėjimą bus teikiama ta apimtimi ir tvarka, kuri reglamentuota Latvijos ir Lietuvos teisės aktuose. Bankas turi teisę 
apdoroti ir perduoti informaciją Latvijos ir Lietuvos Valstybinėms  mokesčių inspekcijoms, remiantis Latvijos įstatymo „Dėl mokesčių ir rinkliavų“ XII skyriumi, taip pat įstatymu 
„Dėl Latvijos Respublikos ir Jungtinių Amerikos Valstijų vyriausybių susitarimo įgyvendinimo, siekiant pagerinti tarptautinius mokestinius įsipareigojimus ir įstatymo nuostatas 
vykdant mokestinius įsipareigojimus užsienio sąskaitoms (FATCA), o taip pat Lietuvos Respublikos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos įsakymu, dėl 
informacijos, būtinos tarptautinio bendradarbiavimo įsipareigojimams dėl automatinių informacijos apie �nansines sąskaitas mainų įgyvenimo;
įsipareigoju, Bankui pareikalavus, pateikti informaciją ir dokumentus, reikalingus, siekiant įvykdyti teisės aktų reikalavimus;
lėšos, kurios bus įskaitytos į Kliento sąskaitas Banke yra legalios, sąskaita ir Banko teikiamos paslaugos nebus naudojamos bet kokiems nelegaliems veiksmams, tame tarpe 
nusikalstamu būdu gautų lėšų legalizavimui ir teroristų �nansavimui.
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