PIETEIKUMS
GALVOJUMAM/ ĶĪLAS SNIEGŠANAI

AS "PrivatBank", Reģ. Nr. 50003086271, Muitas iela 1, Rīga, LV-1134, Latvija
Tālr.: 8000 1515, www.privatbank.lv
Aizpildiet ar drukātiem burtiem un atzīmējiet (X), kur nepieciešams

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
Līzings

Kredīta veids:

Hipotekārais kredīts

Aizdevums juridiskai personai

Patēriņa kredīts transportlīdzekļa iegādei
Galvinieks

Persona, kas aizpilda pieteikumu, ir:

Ķīlas devējs

2. GALVINIEKA / ĶĪLAS DEVĒJA PERSONAS DATI
Vārds, uzvārds / nosaukums
Nav bankas klients

Bankas klients

Pers. kods/ Dz. datums / Reģ. Nr.
Pase

Identifikācijas dokuments
Cits (norādīt nosaukumu)

LR rezidents

LR nerezidents

Sērija

Numurs

Sērija

Numurs

Izdošanas datums/Reģistrācijas datums

Derīgs līdz

Izdošanas valsts/Reģistrācijas valsts

Izdevējiestāde/Reģistra nosaukums

Deklarētā dzīvesvietas adrese/Juridiskā adrese
Faktiskā dzīvesvietas adrese
(aizpildīt, ja atšķiras no deklarētās dzīvesvietas adreses)

Mājas tālr.

Mobilais tālr.

Darba tālr.

e-pasta adrese

3. GALVINIEKA / ĶĪLAS DEVĒJA LIKUMISKĀ PĀRSTĀVJA PERSONAS DATI
Vārds, uzvārds
LR rezidents

Pers. kods/ Dz. datums
Pase

Identifikācijas dokuments
Cits (norādīt nosaukumu)

Sērija

Numurs

Sērija

Numurs

Izdošanas datums

LR nerezidents

Derīgs līdz

Izdošanas valsts

Izdevējiestāde

Deklarētā dzīvesvietas adrese
Faktiskā dzīvesvietas adrese
(aizpildīt, ja atšķiras no deklarētās dzīvesvietas adreses)

Pārstāvības pamats (dokumenta dati)
Mājas tālr.

Mobilais tālr.

Darba tālr.

e-pasta adrese

Ja tiek pieprasīts Līzings, tad jāaizpilda šī pieteikuma 4.–8. punkti.
Ja tiek pieprasīts Aizdevums Juridiskai personai, tad jāaizpilda šī pieteikuma 4., 6. un 9.punkti.

4. GALVINIEKA / ĶĪLAS DEVĒJA ĢIMENES STĀVOKLIS UN APGĀDĀJAMIE*
Ģimenes stāvoklis

Precējies(-usies)

Bērnu skaits
Izglītība

Šķīries(-usies)

Neprecējies/-usies

Laulības līgums

Apgādājamo skaits
Pamata

Vidējā

Speciālā

Nepabeigtā augstākā

Pabeigtā augstākā

5. INFORMĀCIJA PAR GALVINIEKA / ĶĪLAS DEVĒJA DARBA VIETU*
Darba vietas pilns nosaukums
Galvenie uzņēmuma darbības veidi
Adrese
Amats

Stāžs

Darba alga (neto) mēnesī

Ienākumu valūta

Citi ienākumi mēnesī

Ienākumu valūta

Paskaidrojums no kurienes tie tiek gūti

6. INFORMĀCIJA PAR AIZŅĒMĒJU
Vārds, uzvārds / nosaukums
Pers. kods/ Dz. datums / Reģ. Nr.

LR rezidents

LR nerezidents

*tikai fiziskai personai

Galvinieka/Ķīlas devēja/Pārstāvja vārds, uzvārds

Galvinieka/Ķīlas devēja/Pārstāvja paraksts

Pieteikums galvojumam/ ķīlas sniegšanai
Apstiprināts 14.08.2018. AS “PrivatBank” valdes sēdē (Protokols Nr. 40/2018). Stājas spēkā 27.08.2018.

7. SAISTĪBAS PRET CITĀM KREDĪTIESTĀDĒM
Saistību veids

Kredītiestāde

Neatmaksātā summa, valūta

Pilnīgas atmaksas termiņš

Ikmēneša maksājums

Saistību veids

Kredītiestāde

Neatmaksātā summa, valūta

Pilnīgas atmaksas termiņš

Ikmēneša maksājums

8. FINANSĒJUMA/AIZDEVUMA MAKSIMĀLĀ SUMMA
Summa cipariem

Valūta

9. ĶĪLAS OBJEKTS (JĀAIZPILDA TIKAI ĶĪLAS DEVĒJAM)
Objekta veids (norādīt pilno nosaukumu)
Adrese

Kadastrs Nr.

Apgrūtinājuma veids

Ķīlas ņēmējs (ja Objekts ir ieķīlāts)

10. CITI KUSTAMIE UN NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI (JĀAIZPILDA TIKAI ĶĪLAS DEVĒJAM)
(norādot īpašuma identificējošus datus, nekustamā īpašuma kadastra un nodalījuma numurus)

APLIECINĀJUMI
Apliecinu, ka piekrītu sniegt galvojumu/ķīlu par Aizņēmēja kredītsaistībām AS "PrivatBank", ja Aizņēmējam tiks piešķirts finansējums /
aizdevums līdz šajā pieteikumā norādītajai aizdevuma / finansējuma summai.
Apliecinu, ka es esmu šajā pieteikumā norādīto īpašumu īpašnieks.
Apliecinu, ka man ir zināms un es piekrītu, ka ja šajā pieteikumā sniegtas nepatiesas un/vai nepilnīgas ziņas, tas ir pamats AS "PrivatBank" vienpusēji
atkāpties/izbeigt aizdevuma līgumu un pieprasīt Aizņēmējam un/vai Galviniekam aizdevuma līguma pirmstermiņa saistību izpildi, kā arī vērst piedziņu uz
finansējuma / ķīlas objektu no aizdevuma līguma izrietošo Aizņēmēja saistību izpildei. Apliecinu, ka esmu brīdināts par kriminālatbildību par nepatieso/nepilnīgu
ziņu sniegšanu.
Esmu iepazinies(-usies) un piekrītu Bankas Vispārējiem darījumu noteikumiem un Tarifiem, kas tika sniegti man rakstveidā. Vispārējie darījumu noteikumi ir
pieejami AS "PrivatBank" tīmekļa vietnē www.privatbank.lv. Apņemos ievērot Vispārējos darījumu noteikumus, kā arī regulāri iepazīties ar tiem AS "PrivatBank"
tīmekļa vietnē www.privatbank.lv. Apliecinu, ka manas darbības un kontos ienākošo naudas līdzekļu izcelsme ir likumīga/legāla. Atvērtie konti vai Bankas
sniegtie pakalpojumi netiks izmantoti prettiesiskiem mērķiem, tajā skaitā apņemos neveikt darbības vai operācijas, kas vērstas uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu
legalizāciju vai terorisma finansēšanu. Es neplānoju veikt darījumus un izmantot Bankas kontus trešo personu uzdevumā un 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.
Piekrišana personas datu apstrādei
Piekrītu, ka
Nepiekrītu, ka

Piekrītu

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.

saņemt ziņojumus un Bankas komerciālos piedāvājumus īsziņās uz šajā pieteikumā norādīto mobilā tālruņa numuru.

Nepiekrītu
Piekrītu

saņemt ziņojumus un Bankas komerciālos piedāvājumus pa e-pastu uz šajā pieteikumā norādīto e-pasta adresi.

Nepiekrītu

Galvinieka/Ķīlas devēja/Pārstāvja vārds, uzvārds

AS "PrivatBank" pārstāvja vārds, uzvārds

Galvinieka/Ķīlas devēja/Pārstāvja/ paraksts

AS "PrivatBank" pārstāvja paraksts

Pilsēta un datums

Pilsēta un datums

Pieteikums galvojumam/ ķīlas sniegšanai
Apstiprināts 14.08.2018. AS “PrivatBank” valdes sēdē (Protokols Nr. 40/2018). Stājas spēkā 27.08.2018.

Piekrišana personas datu apstrādei iesniegšanai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai
Pamatojoties uz Pamatojoties 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 sniegt 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
Pamatojoties uz Pamatojoties 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 iesniegt minētos datus. VID 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 prasībām.
Vārds, uzvārds
Pilsēta un datums

Paraksts

Pieteikums galvojumam/ ķīlas sniegšanai
Apstiprināts 14.08.2018. AS “PrivatBank” valdes sēdē (Protokols Nr. 40/2018). Stājas spēkā 27.08.2018.

