
Klienta CIF A 

Lūdzu: Piešķirt Kredītlimitu Palielināt Kredītlimitu 

Vēlamā Kredītlimita summa  Valūta 

Maksājumu kartes konts, kuram piešķirt Kredītlimitu Valūta 

Saistību izpildes nodrošinājums: Ir (norādīt): Termiņnoguldījums Galvojums 

Cits (norādīt)  Nav 

Algots darbinieks (darba vietas nosaukums un amats) 

,  stāžs gados 

Pašnodarbināta persona (norādīt nodarbošanās veidu) 

Nodokļu maksātāja kods: Nav Ir (norādīt) 

Licence / atļauja / spec. reģistrācija attiecīgai darbībai: Nav vajadzīga Ir (pievienot kopiju) 

Uzņēmuma īpašnieks vai dalībnieks (nosaukums) 

  , kapitāla daļu skaits % 

Pensionārs Students Bezdarbnieks Cits (norādīt) 

Vai Klienta saimnieciskā darbība ir saistīta ar Latvijas Republiku? Jā (paskaidrot) 

Nē 

Mēneša ienākumi: EUR USD Cita 

Līdz 999 1000 - 9999 10 000 - 49 999 Virs 50 000 

Citi papildu ienākumi (norādīt summu, valūtu, ienākumu gūšanas veidu) 

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

Ģimenes locekļu skaits  Apgādājamo personu skaits 

Dzīvesbiedra vārds, uzvārds 

Dzīvesbiedra nodarbošanās: Algots darbinieks Pašnodarbināta persona Kapitālsabiedrības īpašnieks 

Cits (norādīt)    

Dzīvesbiedra darba vieta 

Vidējie mēneša ienākumi uz vienu ģimenes locekli (norādīt summu un valūtu) 

  
Klienta / Klienta pārstāvja paraksts 

Datums Vieta 

Klients 
(vārds, uzvārds) 

   AS LPB  Bank    info@lpb.lv 

   Brīvības iela  54, Rīga, LV-1011     www.lpb.lv 

   Reģ. Nr.: 50103189561   (+371) 6 7772999 

Klienta nodarbošanās (fiziskām personām) 

Klienta ienākumi (fiziskām personām) 
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Personas kods / dzimšanas datums / reģistrācijas numurs 

Pieteikums Kredītlimita piešķiršanai vai 
palielināšanai 



Klienta saistības (kredīti, līzingi u.c.) 
1. Saistību veids  Aizdevējs 

Mēneša maksājums (EUR)  Atmaksas termiņš 

2. Saistību veids  Aizdevējs 

Mēneša maksājums (EUR)  Atmaksas termiņš 

3. Saistību veids  Aizdevējs 

Mēneša maksājums (EUR)  Atmaksas termiņš 

nozīmē Klienta gribas izteikumu Līguma parakstīšanai, Līguma darbības pārtraukšanai vai izmaiņu veikšanai Bankas sniegtajā pakalpojumā; 
— Ir iepazinies ar Līguma  noteikumiem,  kas  sastāv  no  Vispārējiem  darījumu  noteikumiem,  Bankas  Tarifiem, Pieteikuma vai Speciālā līguma, 

piekrīt tiem un atzīst tos par sev saistošiem; 
— Pirms  Pieteikuma  parakstīšanas,  Banka  ir  informējusi  un  izskaidrojusi  Klientam  Līguma  noteikumus,  tajā  skaitā,  Klienta  tiesības, 

pienākumus un Bankas Tarifos noteiktos Bankas komisijas apmērus; 
— Pirms Pieteikuma parakstīšanas, Banka ir informējusi Klientu par iespēju vienoties par grozījumiem Līguma noteikumos, ierakstot tos kā Īpašos 

— Darījumos ar Banku Klients ir Patiesā labuma guvējs. Atverot kontu vai veicot darījumu, kur Klients nav Patiesā labuma guvējs, Klients apņemas 
nekavējoties informēt Banku par Patiesā labuma guvēju, aizpildot attiecīgu apliecinājumu; 

Īpašie nosacījumi (atsevišķs pielikums) 
Nav Ir (datums 

Tiek aizpildīta veidlapa “Īpašie nosacījumi”, ja puses vienojas par Vispārējo 
, pielikums Nr. ) darījumu noteikumu, tarifu vai citu nosacījumu grozījumiem. 

Ir  informēts  un  dod  atļauju,  ka  Banka  veic  Klienta  un  tā  iesniegto  citu  personu  datu  apstrādi  (ievākšanu,  uzglabāšanu,  reģistrāciju,  ievadīšanu, 
nodošanu,  pārraidīšanu  u.c.),  kā  arī  Piemērojamajos  tiesību  aktos  noteiktajā  kārtībā  pieprasa  un  saņem  minētos  datus  un  citu  informāciju  no 
trešajām personām un apstrādā tos. Bankai ir tiesības nodot un saņemt Klienta personas datus no Kredītinformācijas birojiem, trešajām personām, 
ja tas, pēc Bankas ieskatiem, nepieciešams pakalpojumu nodrošināšanai vai parādu piedziņai no Klienta. Klients apliecina, ka, nodot Bankai citu 
fizisko personu datus, tam ir saņemtas visas nepieciešamās piekrišanas;

nosacījumus Pieteikumā; 
—  

Parakstot šo Pieteikumu Klients ar savu parakstu apliecina, ka: 
— Ir informēts, ka, saskaņā ar Vispārējiem darījumu noteikumiem, Pieteikums ir Līguma neatņemama sastāvdaļa un tā parakstīšana no Klienta puses 

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;
Banka saņem Latvijas Bankas Kredītu reģistrā un Kredītinformācijas biroju rīcībā esošās ziņas par Klientu, tā galvinieku un komercsabiedrībām, 
kurās Klientam, tā galviniekam ir būtiska līdzdalība;
Banka sniedz ziņas par Klienta, tā galvinieka saistību pārkāpumiem Latvijas Bankas Kredītu reģistrā un Kredītinformācijas birojiem;
Klients var saņemt Latvijas Bankas Kredītu reģistrā par viņu esošās ziņas (Latvijas Bankas Kredītu reģistra noteikumi ir pieejami www.bank.lv);
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/).

Datu izmantošanas mērķis: kredītspējas izvērtēšanai. 

Klients / Klienta pārstāvis 
(vārds, uzvārds) (paraksts) 

Ir informēts ka Banka, pamatojoties uz likumā noteikto pienākumu vai savas leģitīmās intereses īstenošanai, saņem datus par Klientu (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 Klienta maksātspēju un sava kredītriska uzraudzībai pirms pakalpojuma līguma noslēgšanas un tā izpildes laikā;

Ir  informēts,  ka  gadījumā,  ja  Klients  būs  sniedzis  nepatiesas  ziņas,  vai  nebūs  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.

—

—

— Piekrīt Bankas piešķirtā Kredītlimita apmēram, ja Kredītlimits ir piešķirts Klienta norādītās vēlamās Kredītlimita summas robežās; 
— Ir informēts, ka iesniedzot Pieteikumu, Klientam jāiesniedz Bankā dokuments, kurš apliecina Klienta ienākumus; 
— Ir informēts, ka Banka izskata Klienta Pieteikumu 5 (piecu) darba dienu laikā; 
— Bankai ir tiesības atteikt Klientam Kredītlimita piešķiršanu vai palielināšanu, nepaskaidrojot atteikuma iemeslus; 
— Piekrīt sniegt papildu informāciju, ja Banka to pieprasīs, lai precizētu Pieteikumā norādīto informāciju; 
— Visa šajā Pieteikumā sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa; 
— Apņemas nekavējoties rakstveidā informēt Banku par jebkurām būtiskām izmaiņām augstāk sniegtajā informācijā; 

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

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.

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,

Klienta apliecinājumi (fiziskām personām) 
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apmērā Kredītlimita piešķiršana atteikta 

(piezīmes) (Bankas pārstāvja amats, vārds, uzvārds) (paraksts) 

(piezīmes) (Bankas pārstāvja amats, vārds, uzvārds) (paraksts) 

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

(datums) 

(datums) 

Bankas atzīmēm 

Aizpilda Bankas pārstāvis, kas identificē Klientu 
Dokuments parakstīts manā klātbūtnē. Apliecinu Klienta / Klienta pārstāvja identitāti un parakstu. 

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

Maksājumu karšu departaments 

Kredītlimits piešķirts   
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apmērā

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

Maksājumu karšu operāciju uzskaites nodaļa

 Kredītlimits piešķirts   
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