AS "PrivatBank"
Reģ. Nr. 50003086271
Rīga, Muitas iela 1, LV-1134, Latvija
Tālr.: 8000 15 15
E-pasts: info@privatbank.lv
www.privatbank.lv
SWIFT: PRTTLV22

Juridiskas personas
līzinga pieteikums

PRETENDENTS UZ FINANSĒJUMU
Nosaukums

Reģistrācijas nr.

Juridiskā adrese
Saimnieciskās darbības veikšanas adrese
Mājas lapa
Biroja adrese
Tālrunis darbā

mobilais tālr.

fakss

e-pasts
Dibināšanas gads

Darbinieku skaits

Uzņēmuma pamatdarbības veids
Galvenie darbības virzieni, nozares

NACE kods

Līguma parakstītājs

Pers. kods

Amats

/

Paraksta tiesību pamatojums

Apliecinu, ka nedarbojos trešās personas interesēs.

MEITAS UZŅĒMUMI
Nosaukums

Reģistrācijas nr.

Nosaukums

Reģistrācijas nr.

PATIESAIS LABUMA GUVĒJS
Vārds, uzvārds

Rezidences valsts
1

Personas kods / dzimšanas datums

2

Identifikācijas dokuments

Dzīvesvietas valsts
Pase

eID karte / Personas apliecība

Cits (nosaukums)

Sērija, numurs

Izdošanas datums

/

/

Derīgs līdz

/

/

Izdevējiestāde

Izdevējvalsts

Dzīvesvietas adrese
Tālrunis

fakss

e-pasts

Nodarbošanās
1

LR rezidentiem 2 LR nerezidentiem

Apliecinu, ka neesmu politiski nozīmīga persona3

Apliecinu, ka esmu politiski nozīmīga persona3 (paskaidrot)

(aizpildīt, ja esat)
3

Politiski nozīmīga persona – fiziska persona, kura а) citā ES dalībvalstī vai trešā valstī ir augsta ranga amatpersona (valsts vai valdības vadītājs, ministrs vai ministra vietnieks,
augstākās tiesu varas pārstāvis, vēstnieks, valsts kapitālsabiedrību valdes vai padomes loceklis utt.); b) “a” punktā minēto amatpersonu tuvs radinieks.

Klienta kontroles veids
Sākotnējā kapitāla izcelsme

Pievienotie dokumenti, kas apstiprina
informāciju par patieso labuma guvēju:

Saskaņā ar Latvijas Republikas Krimināllikuma 195. 1 pantu personu, kura ir sniegusi apzināti nepatiesas ziņas Bankai, kas ar likumu ir pilnvarota pieprasīt
informāciju par patieso labuma guvēju, var saukt pie kriminalatbildības un piemērot kriminālsodu. Ar savu parakstu apliecinu sniegtās informācijas patiesumu un
apņemos 3 darba dienu laikā informēt Banku par jebkurām būtiskām izmaiņām sniegtajā informācijā.

Patiesais labuma guvējs:

Bankas vārdā:
Vārds, uzvārds

Bankas pārstāvis (vārds, uzvārds)

Paraksts

Datums

Paraksts

Parakstīšanas vieta (pilsēta, valsts)

IEGĀDĀJAMAIS ĪPAŠUMS
Nosaukums (marka)

Izlaiduma gads

Pirkuma summa

valūta

Termiņš

Avansa maksājums

% no pirkuma summas

Izmantošanas mērķis
Ikmēneša maksājums datums (atzīmēt X)

katra mēneša 10. datumā

katra mēneša 27. datumā

PĀRDEVĒJS
Nosaukums / Vārds, uzvārds

Reģ. nr. /Personas kods

Kontaktpersona (vārds, uzvārds)

Tālrunis

SAISTĪBAS PRET CITĀM KREDĪTIESTĀDĒM (KREDĪTS, LĪZINGS, GALVOJUMS)
Kredītiestāde

Atlikusī summa
Beigu termiņš

Ikmēneša maksājums

Kredītiestāde

Atlikusī summa
Beigu termiņš

Ikmēneša maksājums

Kredītiestāde

Atlikusī summa
Beigu termiņš

Ikmēneša maksājums

LĪZINGA MAKSĀJUMIEM PAREDZĒTO IEŅĒMUMU IZCELSME

GALVENIE BIZNESA PARTNERI
Valsts

Sadarbības veids

Valsts

Sadarbības veids

Valsts

Sadarbības veids

Iesniedzējs un viņa pārstāvis apliecina līzinga devējam, ka iepriekš minētā un pieteikumam pievienotā informācija ir patiesa, pilnīga un precīza.
Dokumentu iesniedzēja apstiprinājums: pieteikums ir parakstīts atbilstoši pilnvarām.
Jautājumu un neskaidrību gadījumā zvaniet uz AS "PrivatBank" informācijas tālruni 80001515.

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.

Juridiskās personas vārdā:
Vārds, uzvārds

Paraksts

Amats

Datums

BANKAS ATZĪMES
AS "PrivatBank" pārstāvis

