AS "PrivatBank" klienta anketa-iesniegums
(Latvijas Republikas rezidentiem)
Personas dati
Vārds, uzvārds

Personas kods

Parole
(tikai burti)

Identifikācijas dokuments
Sērija un Nr.

Cits:

Pase
Derīguma term.

Izdevējiestāde

Izdošanas dat.

Deklarētā dzīvesvietas adrese
Novads, pilsēta, pasta indekss, iela, mājas Nr., korpuss, dzīvokļa Nr.

Vai Jūs uzturaties/plānojat uzturēties Latvijā vismaz 1 gadu?

Nē

Jā

Faktiskā dzīvesvietas adrese (aizpildīt, ja atšķiras no deklarētās adreses)
Novads, pilsēta, pasta indekss, iela, mājas Nr., korpuss, dzīvokļa Nr.

Kontaktinformācija
Mob. tālr.

Mājas tālr.

Darba tālr.

E-pasts

Ģimenes stāvoklis*
Precējies (-usies)

Neprecējies (-usies)

Šķīries (-usies)

Atraitnis (-e)

Bērnu skaits

*aizpildīt, ja tiek pieprasīts kredītlimits

Izglītība
Nepabeigta vidējā

Vidējā

Vidējā tehniskā/speciālā izglītība

Nepabeigta augstākā

Augstākā

Vairākas augstākās izglītības

Nekustamais īpašums
Nekustamā īpašuma (pēc faktiskās adreses) valdījuma veids

Personiskajā īpašumā

Kopīpašumā

Vai Jums ir automašīna?

Jā

Īrēju

Dzīvoju ar vecākiem

Komunālais/sociālais

Kopmītnes

Cits

Nē

Informācija par nodarbinātību
Sociālais statuss:
Strādāju pilnu darba laiku
Strādājošs pensionārs
Uzņēmuma īpašuma forma:
Starptautisks
Valsts

Pagaidu algots darbs

Bezdarbnieks

Students

Maternitātes atvaļinājums

Privāts/komercsabiedrība

Uzņēmuma nosaukums

Pensionārs

Sabiedriskā organizācija, biedrība, partija, reliģiska organizācija
Amats

Darbības joma:
Bankas, finanšu un
apdrošināšanas sabiedrības
Bruņotie spēki
Valsts iestādes
Veselības aizsardzība
IT/telekomunikācijas
Statuss uzņēmumā:

Strādāju nepilnu darba laiku

Komunālā saimniecība
Vieglā un pārtikas rūpniecība
Ieguves rūpniecība
Izglītība
Darījumi ar nekustamo īpašumu

Lauksaimniecība
Būvniecība/būvmateriāli
Apkalpošanas sfēra
Tirdzniecība
Transports un pārvadājumi

Tūrisma pakalpojumi
Juridiskie pakalpojumi
/notāri
Cita

Uzņēmuma vadītājs

Strādnieks/menedžeris/
speciālists

Pašnodarbinātā persona

Reģistrēta pašnodarbinātā persona:
Individuālā darbība (norādiet veidu):
Ārpakalpojumu grāmatvedis, advokāts vai juridiska veidojuma dibināšanas un darbības nodrošināšanas pakalpojumu sniedzējs, kas
kredītiestādē uz sava vārda ir atvēris kontu, kur veic darījumus klientu vārdā (tiesu izpildītājs)
Jā
Nē
Individuālais komersants (norādiet veidu):
Cits (norādiet):
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Informācija par nodarbinātību (turpinājums)
Darba uzsākšanas datums pašreizējā darba vietā (mēnesis, gads)
Jūsu mēnešalgas apmērs pēc nodokļu nomaksas un citiem atvilkumiem
Jūsu ikmēneša regulāro ienākumu apmērs no citiem avotiem (ja ir)

Vērtspapīri
Noguldījumi

Papildienākumu avoti: Personiskais īpašums (norādiet veidu)
Pabalsts
Vai Jums ir konti citās bankās (norēķinu, karšu, kredīta, noguldījumu)?

Komplektu "Universālais"

Gold karti

SMS banku

Jā

Nekustamā īpašuma iznomāšana
Naudas līdzekļi no ārzemēs
strādājoša radinieka

Nē

Noguldījumu

Internetbanku

Vēlamais kredītlimita apmērs (maksimālais kredītlimits EUR 2 800)
Informācija par darījumiem:
Maksājumi (t.sk. pirkumi ar maksājumu kartēm)

Jūsu ienākumu valūta

EUR
EUR

Norēķinu kontu

EUR
Plānotais operāciju
skaits mēnesī

Valūta

Plānotais vienas operācijas
maksimālais apjoms

Plānotais maksimālais
apgrozījums mēnesī

Skaidras naudas operācijas (t.sk. operācijas ar
maksājumu kartēm)
Noguldījumi
Konta atvēršanas mērķis:

Ienākumu saņemšanai

Personīgiem tēriņiem (pakalpojumu/preču apmaksai, nodokļu pārskaitīšanai u.c.)

Cits (norādiet)
Pensiju/pabalstu saņemšanai

Privātbaņķiera pakalpojumiem

Vai Jūs izmantosiet kontu trešo personu interesēs?

Jā

Finanšu darījumiem (kredītiem, noguldījumiem, investīcijām)
Nē

Esmu iepazinies(-usies) ar un piekrītu Bankas Vispārējiem darījumu noteikumiem un Tarifiem. Vispārējie darījumu noteikumi ir pieejami AS "PrivatBank" klientu apkalpošanas telpās un tīmekļa vietnē
www.privatbank.lv. Apņemos ievērot Vispārējos darījumu noteikumus, kā arī regulāri iepazīties ar tiem. 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

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.

BANKAS REKLĀMAS PAZIŅOJUMU UN PAKALPOJUMU PIEDĀVĀJUMU SAŅEMŠANA
Lūdzam izvēlēties,
vai Jūs piekrītat:

Saņemt Bankas reklāmas paziņojumus un
pakalpojumu piedāvājumus savā e-pastā

Jā, piekrītu
Nē, nepiekrītu

Saņemt Bankas reklāmas paziņojumus un
pakalpojumu piedāvājumus īsziņās (SMS)

Klients: Vārds, uzvārds

Paraksts

Datums

Vārds, uzvārds

Paraksts

Datums

Jā, piekrītu
Nē, nepiekrītu

Datu subjekta piekrišana iesniegšanai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai
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. un 4.2. daļu.
Vārds, uzvārds

Paraksts

Datums

Datu subjekta piekrišana iesniegšanai Valsts ieņēmumu dienestam
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

Paraksts

Datums
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