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esmu iepazinies ar riskiem, kas saistīti ar aizdevuma saņemšanu un spēju to atmaksāt;

Banka ir izskaidrojusi man aizdevuma un ar to saistīto līgumu noslēgšanas un to grozījumu kārtību;

izvērtēšanai, pakalpojuma līguma starp Banku un mani noslēgšanai vai izpildei;
-

-
-

-

         (vārds, uzvārds)                          (paraksts)                                         (datums)    

Banka saņem Latvijas Bankas Kredītu reģistrā un Kredītinformācijas biroju rīcībā esošās ziņas par Klientu, tā galvinieku un komercsabiedrībām, kurās 
Klientam un tā galviniekam ir būtiska līdzdalība;

Banka sniedz Latvijas Bankas Kredītu reģistrā un Kredītinformācijas birojiem ziņas par Klientu, tā galvinieku, viņu saistībām un to izpildes gaitu;

Banka sniedz ziņas par Klienta, tā galvinieka saistību pārkāpumiem Latvijas Bankas Kredītu reģistrā un Kredītinformācijas birojiem;-

-
-

-

-

         (vārds, uzvārds)         (paraksts)                             (datums)    

nodošanu, pārraidīšanu u.c.), kā arī Piemērojamos tiesību aktos noteiktā kārtībā pieprasa un saņem minētos datus un citu informāciju no trešajām 

         (vārds, uzvārds)                          (paraksts)                                         (datums)    

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.punkta a. apakšpunktu, es,

    atļauju Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai sniegt AS "LPB Bank" šādus manus personas datus par pēdējiem sešiem mēnešiem pirms 
    datu pieprasīšanas dienas:

Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem;
Informācija par izmaksai nosūtīto pensiju / pabalstu / atlīdzību;
Informācija par piešķirtās pensijas / pabalsta / atlīdzības apmēru.

      neatļauju Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai sniegt AS "LPB Bank" augstāk minētos datus. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izziņu
 iesniegšu pats.
Datu izmantošanas mērķis: kredītspējas izvērtēšanai.

(struktūrvienība, amats) (Bankas pārstāvja vārds, uzvārds) (paraksts) (datums)

Informācija par Personu

Vārds, uzvārds

Es ar savu parakstu apliecinu, ka:

- Varu saņemt Latvijas Bankas Kredītu reģistrā par mani esošās ziņas (Latvijas Banka Kredītu reģistra noteikumi ir pieejami www.bank.lv);

Varu  saņemt  Kredītinformācijas  biroju  reģistros  par  mani  esošās  ziņas  (Kredītinformācijas  biroju  likums  ir  pieejams  
https://likumi.lv/doc.php?id=269374, informācija par Kredītinformācijas birojiem ir pieejama http://www.dvi.gov.lv/lv/kreditinformacijas-biroji/).

Aizpilda Bankas pārstāvis, kas identificē Personu 

Ar šo apstiprinu, ka Banka ir informējusi mani par kārtību, kādā:

esmu informēts, ka Banka nodod iegūto un/vai iesniegto informāciju par mani un maniem ienākumiem trešajām personām, ja tas nepieciešams pieteikuma 

esmu informēts, ka Banka veic manu un manis iesniegto citu personu datu apstrādi (ievākšanu, uzglabāšanu, reģistrāciju, ievadīšanu, 

esmu informēts, ka Banka, pamatojoties uz likumā noteikto pienākumu vai savas leģitīmās intereses īstenošanai, saņem un sniedz datus par 
mani  (piemēram,  datus  par  manām  saistībām  un  ziņas  par  ienākumiem),  no  trešajām  personām,  tajā  skaitā Pilsonības  un  migrācijas  lietu

personām  un  apstrādā  tos.  Bankai  ir  tiesības  nodot  personas  datus  trešajām  personām,  ja  tas,  pēc  Bankas  ieskatiem,  nepieciešams 
pakalpojumu nodrošināšanai vai parādu piedziņai no Klienta. Apliecinu, ka man ir tiesības nodot Bankai citu fizisko personu datus, tam ir saņemtas 
visas nepieciešamās piekrišanas.

pārvaldes  uzturētā  Iedzīvotāju  reģistra,  Latvijas  Bankas  Kredītu  reģistra,  Valsts  Ieņēmumu  dienesta  un Kredītinformācijas birojiem, 
nolūkā izvērtēt manu maksātspēju un sava kredītriska uzraudzībai pirms pakalpojuma līguma noslēgšanas un tā izpildes laikā;

Apliecinājumu parakstījušās personas identitāte pārbaudīta.

Personas apliecinājums

-

Piekrišana datu apstrādei

esmu iepazinies/-usies  ar  Bankas  Vispārējiem darījumu  noteikumiem,  Bankas  Cenrādi  un  Personas  datu  apstrādes  politiku,  kas  ir  pieejami  lpb.lv 
vietnē un Bankas klientu apkalpošanas vietās, saprotu tos un apzinos, ka tie tiks piemēroti tiesiskajām attiecībām starp mani un Banku.

 Personas apliecinājums
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