PATĒRIŅA KREDĪTA PIETEIKUMS
(fiziskai personai)

AS "PrivatBank"
Reģ. Nr. 50003086271, Muitas iela 1, Rīga, LV-1134, Latvija
Tālr.: 8000 1515, www.privatbank.lv
Lūdzam aizpildīt drukātiem burtiem ar tinti. Tur, kur nepieciešams, atzīmēt ar “X”.

Pieprasītais patēriņa kredīta apmērs (EUR)
Pieprasītais patēriņa kredīta termiņš (mēn.)
Izvēlieties ikmēneša maksājuma datumu

10. datums

27. datums

Pieteikuma iesniedzēja personas dati

Informācija par darbu

Vārds:

Darbavietas nosaukums:

Uzvārds:

Ieņemamais amats:

Dzimšanas datums:
Personas kods:
Sociālais statuss:
Informācija par ģimeni
Ģimenes stāvoklis:

Darba stāžs:

Apgādājamo skaits:
Personu apliecinošs dokuments (pase/personas apliecība)

Informācija par ienākumu veidu un to apmēru (EUR)

Sērija:

Darba alga (pensija):

Numurs:

Papildu/citi ienākumi:

Izdevējiestāde:
Izdošanas datums:
Informācija par neatmaksātajiem kredītsaistībām
Kreditoru skaits:
Deklarētā dzīvesvietas adrese

Kopējais kredītu ikmēneša
maksājums (EUR):

Faktiskā dzīvesvietas adrese

Kontaktinformācija
Tālrunis (mob.):
Tālrunis (darba):
E-pasts:

Es esmu iepazinies(-usies) ar AS “PrivatBank” (Bankas) Vispārējiem darījumu noteikumiem un Bankas Tarifiem un piekrītu tiem. Bankas Vispārējie darījumu noteikumi ir pieejami
Bankas tīmekļa vietnē www.privatbank.lv. Es apņemos ievērot Bankas Vispārējo darījumu noteikumu prasības, kā arī regulāri iepazīties ar to izmaiņām Bankas tīmekļa vietnē
www.privatbank.lv. Apliecinu, ka manas darbības ir likumīgas, un manos Bankas kontos ienākošo naudas līdzekļu izcelsme ir legāla. Bankas konti un bankas sniegtie pakalpojumi
netiks izmantoti pretlikumīgiem mērķiem; tostarp apņemos neveikt nekādas darbības un operācijas, kuru mērķis ir noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija vai terorisma finansēšana.
Es neplānoju veikt darījumus un izmantot Bankas kontus trešo personu uzdevumā vai trešo personu interesēs.
Es pats(-i) esmu patiesais(-ā) labuma guvējs(-a). Apliecinu, ka šajā dokumentā sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa. Apņemos rakstveidā informēt Banku par jebkurām
izmaiņām. Piekrītu, ka Bankai ir tiesības apstrādāt un nodot tās rīcībā manus personas datus, ziņas par maniem kontiem un darījumiem trešajām personām, kuras sniedz Bankai
pakalpojumus, pārstāv Bankas intereses un/vai ar kurām Banka citādi sadarbojas tās darbības nodrošināšanā, tajā skaitā meitas uzņēmumiem un Bankas lielākajām akcionāram
PAS KB “PRIVATBANK”(Ukraina).
Piekrītu, ka gadījumā, ja būs nepieciešama manas maksātspējas novērtēšana un apliecinājums kredīta piešķiršanai, Latvijas Bankas Kredītu reģistrs un/vai Kredītu birojs, ar kuru
sadarbojas Banka, sniegs izziņu Bankai ar Latvijas Bankas Kredītu reģistra un/vai Kredītu biroja informāciju par manām kredītsaistībām un to izpildi.

Piekrītu

saņemt ziņojumus un Bankas komerciālos piedāvājumos pa e-pastu vai īsziņās uz šajā pieteikumā norādīto e-pasta adresi un mobilā tālruņa numuru.

Nepiekrītu
Piekrišana personas datu apstrādei
Piekrītu, ka
Nepiekrītu, ka

AS "PrivatBank", reģ. numurs 50003086271, jur.adrese: Muitas iela 1, LV-1134, Rīga, Latvija (Banka), ir tiesīga: 1) veikt manu personas datu apstrādi, tajā
skaitā, pieprasīt, saņemt un apstrādāt manus personas datus no jebkurām trešajām personām un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā izveidotām datu
bāzēm, ja tas ir nepieciešams Bankas darījumu un līgumisko attiecību nodibināšanai un uzturēšanai ar mani; 2) nodot Bankas rīcībā esošos manus
personas datus, ziņas par maniem kontiem un darījumiem trešajām personām, kuras sniedz Bankai pakalpojumus, pārstāv Bankas intereses un/vai ar
kurām Banka citādi sadarbojas tās darbības nodrošināšanā, tajā skaitā Bankas meitas uzņēmumiem.

Vārds, uzvārds

AS "PrivatBank" pārstāvis

Paraksts

Paraksts

Datums

Datums

Piekrišana personas datu apstrādei Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai
Pamatjojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu,
atļauju Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai (VSAA) sniegt šādus manus personas datus par pēdējiem sešiem mēnešiem pirms datu
pieprasīšanas dienas:
informāciju par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem;
informāciju par izmaksai nosūtīto pensiju/pabalstu/atlīdzību;

informāciju par piešķirtās pensijas/pabalsta/atlīdzības apmēru.

neatļauju VSAA snie gt augstāk minētos datus . VSAA izziņu iesniegšu pats(- i).
Datu izmantošanas mērķis: veikt kredīta ņēmēja kredītspējas izvērtēšanu pirms kreditēšanas līguma noslēgšanas, kā arī visā kreditēšanas līguma darbības
laikā, saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 8. panta 4.1, 4.2 daļu.

Vārds, uzvārds
Pilsēta un datums

Paraksts

Piekrišana personas datu apstrādei iesniegšanai Valsts ieņēmumu dienestam
Pamatjojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu,
atļauju Valsts ieņēmumu dienestam (VID) iesniegt manus personas datus - informāciju par maniem kā nodokļu maksātāja bruto ienākumiem līdz datu
pieprasīšanas dienai:
par iepriekšējo taksācijas gadu;

par kārtējo taksācijas gadu (no gada sākuma).

neatļauju VID iesnie gt minētos datus. VID izzi ņu iesniegšu pats(-i).
Datu izmantošanas mērķis: veikt kredīta ņēmēja kredītspējas izvērtēšanu pirms kreditēšanas līguma noslēgšanas, kā arī visā kreditēšanas līguma darbības
laikā, saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma prasībām.
Vārds, uzvārds
Pilsēta un datums

Paraksts

