
Izglītība                    

Apgādājamo skaits                                                                       Ģimenes locekļu skaits, ieskaitot apgādājamos                                                                       

Faktiskā kopdzīve

Amats (nodarbošanās) 

(vārds, uzvārds)

Personas kods / Dzimšanas datums          

      

              Tālrunis darbā        

     

Ģimenes stāvoklis   Precējies (-usies)    Neprecējies (-usies)    

 Pamata    Vidējā    Vidējā speciālā, profesionālā    Augstākā

Nodarbošanās         Algots darbinieks    Pašnodarbināta persona    Cita (norādīt)                                                                     

Pašreizējā darba vieta                                                                  

  

  Piederošie īpašumi
Nekustamais īpašums                 

(adrese, veids, platība)

Nekustamais īpašums             
(adrese, veids, platība)

Automašīna                                                             Automašīna                                                                             

Pirkuma summa un valūta                     ar PVN    bez PVN

Līzinga termiņš        

     (% no pirkuma summas) 

 mainīgā   fiksētā   lielums 

    

 Jā   Nē

Līzingam tiks piesaistīts galvinieks                    

Informācija par Klientu

      

 Identifikācijas dokuments Nr.  

       Pilsonība  

                                                        

Klients

Faktiskā adrese                                                                                                                                                                         

Deklarētā adrese (ja atšķiras)                                                                                                                                                                                                     

Faktiskā dzīvesvieta  Pašam vai dzīvesbiedram piederošs īpašums   Īrēts/Nomāts īpašums  Cits (norādīt)                                                        

Tālrunis 

                                                                                                                                                          

          

 

Vēlamie līzinga pamatnoteikumi

                                                                                                                              

Ikmēneša maksājuma apmērs  

  

Līzinga procentu  likme              

 

Ikmēneša ienākumi turpmāk tiks nodrošināti AS “LPB Bank” kontā   

Līzinga veids Finanšu               Atgriezeniskais

 Nē   Jā 

E-pasts 

 Identifikācijas dokumenta izdevējvalsts

                                                                                                                                                      (mēnesī)                                                                                                                               (mēnesī)
Mēneša alga pēc nodokļu nomaksas                    Citi ienākumi                               Laulātā/dzīvesbiedra kopējie ienākumi    

Pieteikums līzinga saņemšanai privātpersonām 1

(mēnešos)  

Klienta līdzdalības maksājums  

      

Līzinga atmaksas grafika veids Anuitārie maksājumi            Vienādie maksājumi 

Ikmēneša maksājuma datums                10    25   

AS LPB Bank   

Brīvības iela 54, Rīga, LV-1011   
•  Reģ. Nr. 50103189561           SWIFT: LAPBLV2X

  www.lpb.lv•  info@lpb.lv  •  Tālr. +371 6 777 2 999  
•

•

                                                          (marka,  gads,  reģistrācijas  Nr.)                                                                                                          (marka,  gads,  reģistrācijas  Nr.)

1      Pieteikums līzinga saņemšanai privātpersonām (turpmāk - Pieteikums). Banka Pieteikumu un tam pievienotos dokumentus izskata un par pieņemto lēmumu informē Klientu 30 (trīsdesmit) darba dienu 
      laikā no visu Klientam pieprasīto dokumentu saņemšanas brīža.

(vārds, uzvārds, personas kods (dzimšanas datums) / uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas Nr.)

2.

3.

1.

Kreditors                                     Veids                        Procentu likme          Termiņš              Atlikums          Nodrošinājums
Ikmēneša

maksājuma
apmērs

Esošās finanšu saistības (saņemtie kredīti (t.sk. "ātrie" kredīti), noslēgtie līzinga līgumi, galvojumi)

Stāžs, esošajā darba vietā   Iepriekšējā darba vieta, ja stāžs esošajā mazāks par 1 gadu      
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Informācija par līzinga objektu

                                                                              

Izlaiduma gads

                                                                                                                                                                                         

              

Kontaktpersona                                                                                                                                                        
                                                                                                          (vārds, uzvārds)          (tālrunis)

Papildus informācija

Vai pašreiz esat prasītājs vai atbildētājs tiesas procesos?  Jā      Nē

Vai pašreiz notiek strīds par mantas sadali?   Jā      Nē

Vai pašreiz notiek laulības šķiršanas process?   Jā      Nē

Vai noslēgts laulības līgums?     Jā      Nē

Informācija par aģentu

Uzņēmuma nosaukums                                                                                                      

Vārds, uzvārds                                                                                                                               Tālrunis              

Līzinga priekšmets 

 Jauns   Lietots

Pārdevējs
                                                                                          (vārds, uzvārds / uzņēmuma nosaukums)                                                                         (personas kods (dzimšanas datums) / reģistrācijas Nr.)

Informācija par līzinga objekta pārdevēju

Pieteikumam pievienotie dokumenti*:

 

 

 

 

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras vai Valsts ieņēmumu dienesta izziņa vai satura ziņā līdzvērtīga citas valsts nodokļu administrācijas izziņa 
par Klienta ienākumiem par iepriekšējo gadu un tekošo gadu, kas uz Pieteikuma iesniegšanas brīdi nav vecāka par vienu mēnesi.

Izvērsts konta izraksts par pēdējiem 6 mēnešiem.

Citi ienākumus apliecinoši dokumenti (piem., īpašuma iznomāšanas līgumi), ja tādi ir.

Pārdevēja piedāvājums, kas sniedz skaidru priekšstatu par iegādājamā objekta raksturojumu (ražotājs, veids, modelis, papildu aprīkojums, cena)***.

Klienta apliecinājumi

-

-

Citi dokumenti (norādīt)

Līzinga priekšmeta novērtējums, kas nav vecāks par 6 mēnešiem uz Pieteikuma iesniegšanas brīdi un ko veicis Bankas akceptēts vērtētājs**.

Klienta pases vai ID kartes kopija, dokumenta kopiju izgatavo Bankas darbinieks.

*     Banka var pieprasīt papildus dokumentus, kas nepieciešami Pieteikuma izskatīšanai. Klientam jāiesniedz dokumentu oriģināli vai to apliecinātas kopijas.
**   Tiek pieprasīts, ja tiek pirkta lietota automašīna.
*** Tiek pieprasīts, ja tiek pirkta jauna automašīna no oficiālā ražotāja pārstāvja.

esmu informēts, ka gadījumā, ja būšu sniedzis nepatiesas ziņas, vai nebūšu godprātīgi pildījis uzņemtās saistības pēc attiecīgā aizdevuma līguma, 
Banka ir  tiesīga, bez iepriekšējas brīdināšanas nodot parāda piedziņu trešajām personām, t.i.  pilnvarot tās veikt  parāda piedziņai  nepieciešamās, 
likumos paredzētās darbības;

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

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

esmu saskaņojis un saņēmis piekrišanu no Nodrošinājuma devēja vai citas trešās personas par šajā Pieteikumā norādītās informācijas nodošanu 
Bankai;

neiebilstu, ja Banka nodod iegūto un/vai iesniegto informāciju par mani un maniem ienākumiem trešajām personām, ja tas nepieciešams Pieteikuma 
izvērtēšanai, pakalpojuma līguma starp Banku un mani noslēgšanai vai izpildei;

- neiebilstu pret šajā Pieteikumā norādītās informācijas pārbaudi;

visas par  mani  sniegtās ziņas ir  patiesas,  kā arī  apzinos sekas,  kuras var  rasties nepatiesu ziņu sniegšanas dēļ,  un uzņemos pilnu atbildību par 
nepatiesu ziņu sniegšanas rezultātā nodarītajiem zaudējumiem, un apņemos nekavējoties informēt Banku par jebkurām izmaiņām, kas attiecas uz 
sniegto informāciju;

esmu informēts, ka nepatiesas informācijas sniegšana, aizpildot Pieteikumu, tiek uzskatīta par aizdevuma negodprātīgu saņemšanu Krimināllikuma 
izpratnē,  jo aizdevuma piešķiršana ir atkarīga no Pieteikumā minētās informācijas, un Pieteikuma aizpildītājs uzņemas par to pilnu atbildību saskaņā
 ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem;

esmu  informēts  par  Pieteikuma  izskatīšanas  komisijas  maksas  apmēru.  Komisija  par  Pieteikuma  izskatīšanu  ir  jāsamaksā  pirms  Pieteikuma 
izskatīšanas, ja Klients un AS “LPB Bank” (turpmāk – Banka) nav vienojušies par citu komisijas samaksas kārtību. Ja Klients nav samaksājis minēto 
komisiju, Banka ir tiesīga norakstīt to bezakcepta kārtībā no jebkura Klienta konta, tai skaitā citā valūtā pēc Bankas noteiktā kursa. Ja Klients nav 
samaksājis  Bankai  minēto  komisiju,  Banka  ir  tiesīga  neizskatīt  Pieteikumu.  Banka  neatbild  par  maniem  zaudējumiem  un  citiem  maniem  papildu 
izdevumiem saistībā ar šī Pieteikuma neizskatīšanu nesamaksātas komisijas dēļ; 

Es, Klients, ar savu parakstu apliecinu, ka:

-

-

-

-
-
-

2 / 3  Pieteikums līzinga saņemšanai privātpersonām 
VEI: KD4   |   Versija: 3   |   Apstiprināts: 21.02.2019.   |   25-3/07, 3. jautājums



Paraksti

-

    

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

Aizpilda Bankas pārstāvis, kas identifcē Klientu 

Klients

Pieteikumu parakstījušās personas identitāte pārbaudīta.

         (vārds, uzvārds)                          (paraksts)                                         (datums)    

         (vārds, uzvārds)                          (paraksts)                                         (datums)    

         (vārds, uzvārds)                          (paraksts)                                         (datums)    

Nepiekrītu     Piekrītu    

Klients izsaka savu piekrišanu tam, ka Banka izmanto Klienta šajā pieteikumā norādīto e-pasta adresi, pasta adresi un telefona numuru, lai informētu Klientu 
par Bankas piedāvātajiem pakalpojumiem un produktiem.  

Datu izmantošanas mērķis: kredītspējas izvērtēšanai.

      neatļauju Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai sniegt AS "LPB Bank" augstāk minētos datus. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izziņu 
      iesniegšu pats.

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

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

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,

Klients  var  saņemt  Kredītinformācijas  biroju  reģistros  par  viņu  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/).

- Klients var saņemt Latvijas Bankas Kredītu reģistrā par viņu esošās ziņas (Latvijas Banka Kredītu reģistra noteikumi ir pieejami www.bank.lv);
- Banka sniedz ziņas par Klienta, tā galvinieka saistību pārkāpumiem Latvijas Bankas Kredītu reģistrā un Kredītinformācijas birojiem;

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;

Ar šo apstiprinu, ka Banka ir informējusi mani kā Klientu par kārtību, kādā:
Banka sniedz Latvijas Bankas Kredītu reģistrā un Kredītinformācijas birojiem ziņas par Klientu, tā galvinieku, viņu saistībām un to izpildes gaitu;

-

-

-

-

         (vārds, uzvārds)                          (paraksts)                                         (datums)    

esmu informēts un piekrītu tam, ka Banka veic Klienta un tā iesniegto citu personu datu apstrādi (ievākšanu, uzglabāšanu, reģistrāciju, ievadīšanu, 
nodošanu, pārraidīšanu u.c.), kā arī Piemērojamos tiesību aktos noteiktā kārtībā pieprasa un saņem minētos datus un citu informāciju no trešajām 
personām  un  apstrādā  tos.  Bankai  ir  tiesības  nodot  Klienta  personas  datus  trešajām  personām,  ja  tas,  pēc  Bankas  ieskatiem,  nepieciešams 
pakalpojumu nodrošināšanai vai parādu piedziņai no Klienta. Klients apliecina, ka tam ir tiesības nodot Bankai citu fizisko personu datus.

esmu informēts un piekrītu tam, ka Banka, pamatojoties uz likumā noteikto pienākumu vai savas leģitīmās intereses īstenošanai, saņem datus par 
mani  (piemēram,  datus  par  manām  saistībām  un  ziņas  par  ienākumiem),  kas  ir  iekļauti  jebkurā  datu  bāzē,  no  trešajām  personām,  tajā  skaitā 
Pilsonības  un  migrācijas  lietu  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;
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