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
Biroja adrese
Tālrunis darbā

mobilais tālr.

fakss

e-pasts
Dibināšanas gads

Darbinieku skaits

Galvenie darbības virzieni, nozares

NACE kods

Līguma parakstītājs

Pers. kods

Amats

/

Paraksta tiesību pamatojums

MEITAS UZŅĒMUMI / SAISTĪTĀS PERSONAS
Nosaukums

Reģistrācijas nr.

Nosaukums

Reģistrācijas nr.

ĪPAŠNIEKI
Uzņēmuma nosaukums / Vārds, uzvārds

Dalības %/summa

Reģ.nr./Pers.k.

Uzņēmuma nosaukums / Vārds, uzvārds

Dalības %/summa

Reģ.nr./Pers.k.

IEGĀDĀJAMAIS ĪPAŠUMS
Nosaukums (marka)

Izlaiduma gads

Pirkuma summa

valūta

Avansa maksājums

Termiņš

Izmantošanas mērķis
Ikmēneša maksājums datums (atzīmēt X)

katra mēneša 10. datumā

katra mēneša 27. datumā

Vēlos noformēt atgriezenisko līzingu uz uzņēmuma īpašumā esošu pamatlīdzekli

jā

nē

PĀRDEVĒJS (neaizpildīt atgriezeniskā līzinga gadījumā)
Uzņēmuma nosaukums / Vārds, uzvārds

Reģ.nr./Pers.k.

Kontaktpersona (Vārds, uzvārds)

Tālrunis

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

Atlikusī summa

Beigu termiņš

Ikmēneša maksājums

Nodrošinājums

1.
2.
3.
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

