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

Pieteikums
hipotekārā kredīta saņemšanai

Lūdzu, aizpildiet drukātiem burtiem ar zilu tinti (ja neaizpildāt elektroniski) un atzīmējiet (X) vai ieklikšķiniet, kur nepieciešams. Pieteikumā pieprasītās ziņu ailes neaizpildīšana tiek
uzskatīta par šo ziņu neesamību vai noliedzošu atbildi. Ja pieteikuma veidlapā nepietiek vietas, lūdzu, pievienojiet pieteikumam papildu lapu.

1. INFORMĀCIJA PAR PIEPRASĪTO HIPOTEKĀRO KREDĪTU
Vēlamā kredīta summa
Kredīta atmaksas plāns

Valūta

Vēlamais kredīta termiņš

Dilstošs

Norādiet kāda veida:

Dalītais

Daļu apmērs/periodiskums

Pamatsumma vienādās daļās

Atlikt pamatsummas maksājumu uz

mēn.

Anuitārs/vienāds kopējais maksājums

Pamatojums

Cits
Maksājuma datums
Kredīta mērķis

Nekustamā īpašuma iegāde

Nekustamā īpašuma remonts, būvniecība vai labiekārtošana

Cits mērķis

Nekustamā īpašuma iegādei/būvniecībai/remontam, kura atmaksa tiek nodrošināta ar nekustamā īpašuma hipotēku*
* t.s. nolikto atslēgu princips

Īpašuma
iegāde,
iegādes summa un cita
informācija par kredīta
mērķi

2. INFORMĀCIJA PAR NODROŠINĀJUMU
Nekustamā īpašuma tips

Dzīvoklis

Privātmāja

Zeme

Cits

Atrašanās vieta
norādīt adresi un īsi aprakstīt īpašumu

Cits papildu
nodrošinājums,
galvojums

raksturojums, summa vai galvotāja vārds, uzvārds/uzņēmuma(komercsabiedrības) nosaukums, adrese

3. INFORMĀCIJA PAR HIPOTEKĀRĀ KREDĪTA PIEPRASĪTĀJU
Vārds, uzvārds

Personas kods

Identifikācijas
dokuments

Pase

eID karte

sērija un numurs

izdevējiestāde

izdošanas datums

Deklarētā dzīvesvieta
Faktiskā dzīvesvieta**
** aizpildīt, ja atšķiras no faktiskās

Kontakttālrunis

e-pasts

Kontaktpersonas

vārds, uzvārds

tālrunis

Ģimenes stāvoklis

Precējies(-usies)

Klienta izglītība

Pamata

Nepilngadīgie bērni

Neprecējies(-usies)

Vidējā

Augstākā

Sociālais statuss

Atraitnis(-e)
Akadēmiskais grāds

Algots darbinieks

Šķīries(-usies)
Apgādājamo skaits

Pašnodarbināta persona

Cits sociālais stāvoklis

Darba devēja nosaukums

amats

stāžs

gados Darbības veids

Konts AS «PrivatBank»
Līdzdalība
uzņēmējsabiedrībās
(komercsabiedrībās)

nosaukums, adrese, līdzdalības apjoms EUR un %
nosaukums, adrese, līdzdalības apjoms EUR un %

4. INFORMĀCIJA PAR HIPOTEKĀRĀ KREDĪTA PIEPRASĪTĀJA LAULĀTO
Vārds, uzvārds
Laulības līgums

Personas kods
Ir noslēgts

Nav noslēgts

5. INFORMĀCIJA PAR HIPOTEKĀRĀ KREDĪTA PIEPRASĪTĀJA FINANSIĀLAJĀM SAISTĪBĀM
Banka (kredīta devējs)

Ikmēneša maks.

Maks. grafika veids

anuitārs (izlīdzinātā atmaksa)

individuāls

Banka (kredīta devējs)

Ikmēneša maks.

Maks. grafika veids

anuitārs (izlīdzinātā atmaksa)

individuāls

Banka (kredīta devējs)

Ikmēneša maks.

Maks. grafika veids

anuitārs (izlīdzinātā atmaksa)

individuāls

6. PIEVIENOTIE DOKUMENTI
Identifikācijas dokuments (kopija)

Nekustamā īpašuma vērtējums

Īpašuma tiesības apliecinoši dokumeti (kopijas)

Citi
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7. INFORMĀCIJA PAR HIPOTEKĀRĀ KREDĪTA PIEPRASĪTĀJA ĢIMENES IENĀKUMIEM / IZDEVUMIEM
Ģimenes locekļi, ar
kuriem ir kopēja
saimniecība

vārds, uzvārds

radniecības pakāpe

vārds, uzvārds

radniecības pakāpe

vecums
vecums
vecums

vārds, uzvārds

radniecības pakāpe

vecums

vārds, uzvārds

radniecības pakāpe

vecums

Jāuzrāda visi kredīta pieprasītāja un viņa ģimenes locekļu ienākumi, kuri tiek saņemti jebkādā veidā. AS "PrivatBank" šo informāciju uztver kā pilnīgi konfidenciālu, kas netiks
izpausta trešajām personām. Jāuzrāda tikai to ģimenes locekļu ienākumi, kas dzīvo kopā ar kredīta pieprasītāju un uztur ar viņu kopīgu saimniecību. Ja Jūsu ienākumi ir periodiski
un tiek saņemti gada laikā, norādiet vidējo mēneša ienākumu apmēru par konkrēto ienākumu grupu.

Neto bilance, EUR

Kredīta pieprasītājam

Ģimenes locekļiem
Vārds, uzvārds

Ienākumi

Izdevumi

Ienākumi

Vārds, uzvārds

Izdevumi

Ienākumi

Izdevumi

1. Darba alga mēnesī
2. Ienākumi no inidviduālā
darba
vai
individuālās
uzņēmēj-/komercdarbības
3. Dividendes u.c.
ienākumi no piederoša
uzņēmuma (komercsab.)
4. Pensijas,pabalsti,
stipendijas
5. Saņemamie uzturlīdzekļi
6. Ienākumi no īpašuma
izīrēšanas vai iznomāšanas
7. Citi ienākumi
8. Izdevumi mājoklim
9. Izdevumi transportam
10. Ikdienas tēriņi

KOPĀ:

8. APLIECINĀJUMI UN PIEKRIŠANAS
Parakstot šo pieteikumu apliecinu, ka esmu iepazinies(-usies) ar AS “PrivatBank” (Banka) Vispārējiem darījumu noteikumiem (VDN) un Bankas Tarifiem un piekrītu tiem. VDN ir
pieejami Bankas tīmekļa vietnē www.privatbank.lv. Es apņemos ievērot VDN 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.

Vārds, uzvārds

AS "PrivatBank" pārstāvja vārds, uzvārds

Pilsēta, datums

Pilsēta, datums

Paraksts

AS "PrivatBank" pārstāvja paraksts

Apliecinājums ALTUM garantijas piesaistei
Lūdzu AS "PrivatBank" šī kredīta saņemšanai piesaistīt AS "Attīstības finanšu institūcijas ALTUM" garantiju

JĀ

NĒ

Piekrišana personas datu apstrādei iesniegšanai Valsts sociālās Piekrišana personas datu apstrādei
apdrošināšanas aģentūrai (VSAA)
Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2016/679 par fizisku
personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti
un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta
1.daļas “a” punktu,
atļauju VSAA sniegt šādus manus personas datus par pēdējiem 6 mēnešiem
pirms datu pieprasīšanas dienas:

Piekrītu, ka
Nepiekrītu, ka

informāciju par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem;
informāciju par izmaksai nosūtīto pensiju/pabalstu/atlīdzību;
informāciju par piešķirtās pensijas/pabalsta/atlīdzības apmēru.
neatļauju VSAA iesniegt minētos datus. VSAA izziņu iesniegšu pats (-i).

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.

Datu izmantošanas mērķis: kredītspējas izvērtēšanai

Vārds, uzvārds

Vārds, uzvārds

Pilsēta, datums

Pilsēta, datums

Paraksts

Paraksts

Piekrišana personas datu apstrādei iesniegšanai Valsts ieņēmumu dienestam

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2016/679 par fizisku

personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta 1.daļas “a” punktu,
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).

Datu izmantošanas mērķis: kredītspējas izvērtēšanai

neatļauju VID iesniegt minētos datus. VID izziņu iesniegšu pats (-i).

Vārds, uzvārds
Pilsēta, datums

Klienta paraksts

Persona, kas piesaistīja klientu
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