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FIZISKAS PERSONAS PIETEIKUMS 
KREDĪTA SAŅEMŠANAI 

INFORMĀCIJA PAR AIZŅĒMĒJU 

Vārds, Uzvārds 

Personas kods Dzimšanas datums Pases Nr. 

Deklarētā dzīvesvietas adrese 

Faktiskās dzīvesvietas adrese 

Kontakttālrunis, fakss E-pasts

Dzīvesvieta 
□ privātmāja □ privāts dzīvoklis □ īrēts dzīvoklis □ kopēja mājsaimniecība

□ cits: __________

Ģimenes stāvoklis 
□ precējies (-usies) □ neprecējies (-usies) □ faktiska kopdzīve Laulības līgums 

□ Ir

□ Nav

Apgādājamo personu skaits 

Izglītība □ augstākā □ vidējā □ pamata □ _________________

Darba vieta, adrese un tālrunis; 
darba vietas nozare 

Amats Darba attiecību sākums 

IENĀKUMI UN IZDEVUMI 

Mēnešalga 
(neto) 

Dzīvesbiedra 
ikmēneša ienākumi 
(neto) 

Citi ienākumi 

Izdevumi 
uzturam 

Kredītu maksājumi 
Komunālie 
maksājumi 

Pārējie 
izdevumi 

PIEDEROŠIE KUSTAMIE UN NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI 

Īpašumā esošo lietu apraksts 
(nekust. īp., transportlīdz., līdzdalība 
uzņēmumos, citi un uz tiem esošie 
apgrūtinājumi)* 
* Nepieciešamības gadījumā šo
sarakstu var turpināt otrajā pusē

ESOŠĀS SAISTĪBAS 

Kreditors Sākotnējā summa Saistību atlikums Atmaksas termiņš Mēneša maksājums 

VĒLAMĀ KREDĪTA VEIDS - □ AIZDEVUMS □ KREDĪTLĪNIJA 

Kredīta summa Valūta Termiņš mēnešos 

Kredīta izmantošanas mērķis 

Kredīta atmaksas sākums Maksājumu datums 
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Kredīta dzēšanas avoti   

 

KREDĪTA NODROŠINĀJUMS 

Nodrošinājuma veids un tā 
apraksts 

 

Nodrošinājuma īpašnieks  

Nodrošinājuma vērtība, 
novērtētājs, novērtēšanas datums 

 

Nodrošinājuma 
apdrošināšana 

□ Ir 
Apdrošināšanas sabiedrība 

 
Summa  

□ Nav 

Nodrošinājums ieķīlāts/ 
apgrūtināts ar parādiem 

□ Ir Ķīlas ņēmējs/ 
Aizdevējs 

 
Summa  

□ Nav 
 

INFORMĀCIJA PAR GALVINIEKU (FIZISKA PERSONA) 

Vārds, Uzvārds  

Personas kods  Dzimšanas datums  Pases Nr.  

Deklarētā dzīvesvietas adrese  

Faktiskās dzīvesvietas adrese  

Kontakttālrunis, fakss  E-pasts  

Dzīvesvieta 
□ privātmāja □ privāts dzīvoklis □ īrēts dzīvoklis □ kopēja mājsaimniecība  

□ cits: __________ 

Ģimenes stāvoklis 
□ precējies(-usies) □ neprecējies(-usies) □ faktiska kopdzīve  Laulības līgums 

□ Ir 

□ Nav 

Apgādājamo personu skaits  

Darba vieta, adrese un tālrunis; 
darba vietas nozare 

 

Amats  
Darba attiecību 
sākums 

 

Piederošie nekustamie un 
kustamie īpašumi  

 

Esošās saistības  

 

INFORMĀCIJA PAR GALVINIEKU (JURIDISKĀ PERSONA) 

Nosaukums un  
uzņēmējdarbības forma 

 

Vienotais reģistrācijas Nr.  Reģistrācijas datums  

Juridiskā adrese  

Faktiskā adrese  

Kontakttālrunis, fakss  E-pasts  

Pamatdarbības veids  

Personas ar pārstāvības 
tiesībām (amatpersonas/ 
pilnvarnieki ar paraksta tiesībām 

 

Iepriekšējā atskaites perioda 
apgrozījums 

 Iepriekšējā atskaites 
perioda peļņa 

 

Bankas, kur atvērti norēķinu 
konti 

 

Piederošie nekustamie un 
kustamie īpašumi 
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Esošās saistības 

Apstiprinu, ka visas pieteikumā sniegtās ziņas atbilst patiesībai un apņemos nekavējoties rakstiski paziņot par izmaiņām sniegtajā 
informācijā. Parakstot pieteikumu pilnvaroju Bankas pārstāvjus pārbaudīt pieteikumā sniegtās ziņas un nepieciešamības gadījumā iegūt 
papildus informāciju.  

Parakstot pieteikumu, piekrītu, ka informācija par aizņēmēju, aizņēmēja finanšu stāvokli, kredīta izmantošanas mērķi, aizdevuma 
līguma noteikumiem, aizdevuma līguma noteikumu izpildi, informācija par galvinieku, par kredīta nodrošinājumu un cita ar kredītu saistīta 
būtiska informācija tiek izpausta trešajām personām, kuru finanšu līdzekļus Banka izvērtē iespēju piesaistīt, piesaista vai ir piesaistījusi savai 
vai šī kredīta finansēšanai. Apliecinu, ka man ir tiesības izsniegt piekrišanu iepriekš norādītās informācijas atklāšanai trešajām personām. 

Esmu informēts(a), ka augstāk norādītus personas datus Banka ievāc un apstrādā ar mērķi izvērtēt manu kredītspēju, lai pieņemtu 
lēmumu par aizdevuma piešķiršanu. Fiziskās personas datu apstrādes pārzinis ir Banka un ar sīkāku informāciju par personas datu apstrādi 
ir iespējams iepazīties Bankā klātienē vai Bankas mājas lapā internētā www.bib.eu. 

Esmu informēts(a), ka Banka ir tiesīga sniegt informāciju Latvijas Bankai un saņemt informāciju no Latvijas Bankas Kredītu reģistra 
noteikumos noteiktajos gadījumos un kārtībā.  Latvijas Bankas Kredītu reģistra noteikumi ir pieejami Latvijas Bankas mājas lapā internetā 
www.bank.lv 

Par nepatiesas informācijas sniegšanu pieteikuma iesniedzējs var tikt saukts pie kriminālatbildības LR likumdošanā noteiktajā 
kārtībā. Gadījumā, ja Banka ir pieņēmusi lēmumu atteikt piešķirt kredītu, Bankai nav pienākums paskaidrot pieteikuma iesniedzējam 
atteikuma iemeslus. 

Datums 

Pieteikuma iesniedzējs 
Vārds, uzvārds, paraksts 

Parakstot pieteikumu, galvinieks apstiprina, ka visas pieteikumā sniegtās ziņas par viņu ir patiesas un apņemas nekavējoties rakstiski 
paziņot Bankai par izmaiņām sniegtajā informācijā.  

Galvinieks ir informēts, ka augstāk norādītus personas datus Banka ievāc un apstrādā ar mērķi izvērtēt galvinieka kredītspēju, lai 
pieņemtu lēmumu par galvojuma līguma noslēgšanu attiecībā uz Pieteikuma iesniedzēja saistībām. Fiziskās personas datu apstrādes pārzinis 
ir Banka un ar sīkāku informāciju par personas datu apstrādi ir iespējams iepazīties Bankā klātienē vai Bankas mājas lapā internētā  
www.bib.eu. 

Galvinieks ir informēts, ka Banka ir tiesīga sniegt un saņemt Latvijas Bankā informāciju par viņu un viņa saistībām Kredītu reģistra 
noteikumos noteiktajos gadījumos un kārtībā. Latvijas Bankas Kredītu reģistra noteikumi ir pieejami Latvijas Bankas mājas lapā internetā 
www.bank.lv. 

Datums 

Galvinieks 
Vārds, uzvārds, paraksts 

______________________________________________

______________________________________________

http://www.bib.eu/
http://www.bib.eu/
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