Līzinga pieteikums fiziskai personai

Redakcija uz: 14.06.2021

1. Līzinga objekts
Marka, modelis
Cena t.sk. PVN (valūta, summa)

Ražošanas gads

2. Pārdevējs
Reģistrācijas Nr./
personas kods

Nosaukums/Vārds, uzvārds
Pārstāvis
Tālrunis

E-pasts

3. Vēlamie finansējuma noteikumi
Līzinga veids

Finanšu līzings

Līzinga periods mēnešos

Operatīvais līzings (noma)

Pirmā iemaksa (summa/%)

Atlikusī vērtība (operatīvajam līzingam) %
Vēlamā ikmēneša maksājuma summa

Nobraukums līzinga perioda beigās (km) (operatīvajam līzingam)
Vēlamais ikmēneša maksājuma datums*
Vēlamais rēķinu saņemšanas veids*

e-rēķina formā (rekini.lv)

pa pastu (maksas pakalpojums)

uz e-pastu

* Izvēles iespējas var atšķirties atkarībā no attiecīgās līzinga sabiedrības piedāvājuma

4. Līzinga pieprasītājs
Vārds, uzvārds

Personas kods

Deklarētā adrese

Dzimšanas datums

Korespondences adrese
Tālrunis
Izglītība

E-pasts
Augstākā

Augstākā (nepabeigta)

Algots/-a darbinieks/-ce

Speciālā

Vidējā

Pamata

Darba vietas nosaukums

Ieņemamais amats
Nodarbošanās/
Darba vieta

Darba līguma veids

Darba vietā kopš (mm/gg)
beztermiņa

uz noteiktu laiku

Kopējais darba stāžs

Individuālais komersants/Uzņēmuma īpašnieks
Pašnodarbinātais/ Fiziska persona, kas veic saimniecisko darbību

Darbības nozare

Cits (lūdzu norādiet)
Pilsonības (norādīt
visas)
Ienākumi, izdevumi
Līzinga
maksājumiem
paredzēto
ienākumu izcelsme
Faktiskā
dzīvesvieta

Apgādībā esošo personu skaits

Mēneša ienākumi pēc nodokļu nomaksas, summa

EUR

Mēneša kopējo izdevumu summa

EUR

Alga
Citi ienākumi (lūdzu precizējiet)
Pašam/dzīvesbiedram piederošs īpašums
Saistību veids, mērķis (Piemēram,
aizņēmumi no nebanku kreditētājiem)

Valūta

Īrēts/nomāts īpašums
Saistību atlikums

Cits
Pilnīgas
atmaksas
termiņš

Ikmēneša maksājums

Esošās saistības

5. Līdzaizņēmējs
Vēlos piesaistīt līdzaizņēmēju.
Vārds, uzvārds

6. Vai Jūs esat uzskatāms par politiski nozīmīgu personu/ Vai esat saistīts ar politiski nozīmīgu personu?
Saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma (NILLTFNL) prasībām līzinga devējam pirms darījuma uzsākšanas,
jānoskaidro, vai līzinga pieprasītājs ir politiski nozīmīga persona vai arī persona, kura ir saistīta ar politiski nozīmīgu personu.
Lūdzu, zemāk norādiet, vai atbilstat kādai no šādām pazīmēm:
(1) Latvijas Republikā, citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai trešajā valstī ieņemu vai esmu ieņēmis/usi nozīmīgu publisku amatu, tai skaitā, a) valsts varas augstākā
amatpersona vai valsts administratīvās vienības (pašvaldības) vadītājs, b) valdības vadītājs, c) ministrs (ministra vietnieks vai ministra vietnieka vietnieks, ja attiecīgajā
valstī ir šāds amats), d) valsts sekretārs vai cita augsta līmeņa amatpersona valdībā vai valsts administratīvajā vienībā (pašvaldībā), e) parlamenta deputāts vai līdzīgas
likumdošanas struktūras loceklis, f) politiskās partijas vadības struktūras (valdes) loceklis, g) konstitucionālās tiesas, augstākās tiesas, vai cita līmeņa tiesas tiesnesis
(tiesu institūcijas loceklis), h) augstākās revīzijas (audita) iestādes padomes vai valdes loceklis, i) centrālās bankas padomes vai valdes loceklis, j) vēstnieks, k)

pilnvarotais lietvedis, l) bruņoto spēku augstākais virsnieks, m) valsts kapitālsabiedrības padomes vai valdes loceklis, n) starptautiskas organizācijas vadītājs (direktors,
direktora vietnieks un valdes loceklis vai persona, kas šajā organizācijā ieņem tiem līdzvērtīgu amatu).
(2) Esmu 1. punktā minētās personas a) laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona, b) bērns vai viņa laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona, c) laulātā vai
laulātajam pielīdzināmas personas bērns vai viņa laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona, d) vecāks, vecvecāks vai mazbērns, e) brālis vai māsa.
(3) Esmu a) ar 1. punktā minēto personu cieši saistīta persona (man ir darījuma vai citas ciešas attiecības), b) akcionārs vai dalībnieks vienā un tajā pašā komercsabiedrībā
ar kādu no 1. punktā minētajām personām, c) vienīgā tāda juridiska veidojuma īpašnieks, kas faktiski izveidots 1. punktā minētās personas labā.
Lūdzu, atzīmējiet, ja esat politiski nozīmīga persona vai esat saistīts ar politiski nozīmīgu personu, norādot politiski nozīmīgās personas vārdu, uzvārdu,
personas kodu un dzimšanas datumu.
Jā
Nē
Vārds, uzvārds
Saistība (radnieciskas attiecības, darījuma attiecības
Ja Politiski nozīmīgas personas amats vairs netiek ieņemts, lūdzu norādīt, no kura laika (dd.mm.gads): _____.______._________
Ar šī pieteikuma parakstīšanu Līzinga pieprasītājs apliecina, ka nekavējoties (arī pēc līguma noslēgšanas) informēs zemāk norādīto Sabiedrību par jebkādām šajā
pieteikuma sadaļā norādītās informācijas izmaiņām.

7. Apliecinājumi
Ar šī pieteikuma (turpmāk „Pieteikums”) parakstīšanu:
(1) Apliecinu, ka visa Pieteikumā un tam pievienotajos dokumentos minētā informācija ir patiesa, pilnīga un precīza, un apņemos nekavējoties paziņot par jebkādām
izmaiņām sniegtajā informācijā Pārdevējam un līzinga sabiedrībai līdz līguma noslēgšanai un lūdzu Pieteikumu/ Pieteikumā norādīto informāciju nodot zemāk minētajai
līzinga sabiedrībai un tās grupas uzņēmumiem:
(lūdzu, savu izvēli atzīmējiet ar X)
Luminor Līzings SIA, vien.reģ.Nr. 40003348054, un Luminor Bank AS, vien.reģ.Nr. 40003024725, un citi tās grupas uzņēmumi;www.luminor.lv;
AS "PrivatBank", vien.reģ.Nr. 50003086271, un citi tās grupas uzņēmumi; www.privatbank.lv;
SIA „SEB līzings", vien.reģ.Nr. 50003334041, un AS “SEB banka, reģ.Nr. 40003151743, un citi tās grupas uzņēmumi; www.seb.lv;
“Swedbank Līzings” SIA , vien.reģ.Nr.40003240524, un “Swedbank” AS, reģ.Nr. 40003074764, un citi tās grupas uzņēmumi; www.swedbank.lv;
SIA "Citadele Leasing", vien.reģ.Nr.40003423085, un citi tās grupas uzņēmumi; www.citadeleleasing.lv;
- turpmāk katra Līzinga pieprasītāja izvēlēta līzinga sabiedrība un jebkurš attiecīgās līzinga sabiedrības grupas uzņēmums tiek saukts „Sabiedrība”;
(2) Apliecinu, ka esmu informēts, ka nepatiesu vai nepilnīgu ziņu sniegšana Sabiedrībai ir pamats ziņu sniedzēja saukšanai pie kriminālatbildības saskaņā ar Krimināllikuma
210.pantu. Pieteikumā pieprasīto ziņu neaizpildīšana tiks attiecīgi uzskatīta par šo ziņu neesamību vai noliedzošu atbildi.
(3) Apliecinu, ka esmu informēts, ka Pieteikums, tam pievienotie dokumenti un informācija tiek iesniegti Pārdevējam vai Sabiedrības sadarbības partnerim, kas to ir pilnvarots
pieņemt un nodot Sabiedrībai, kā arī saņemt no Sabiedrības finansējuma piedāvājumu vai arī informāciju par atteikumu sniegt finansējuma piedāvājumu.
(4) Apliecinu, ka līzinga darījuma mērķis ir:
Mans personīgais patēriņš;
Mana saimnieciskā darbība;
Trešās personas intereses – vārds, uzvārds

,, personas kods

, dzimšanas datums

8. Personas datu apstrāde
1) Apliecinu, ka esmu informēts, ka pieteikumā ietvertie mani personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Sabiedrības personas datu apstrādes principiem, kas atrodami
Sabiedrības mājas lapā un klientu apkalpošanas vietās.
(2) Esmu informēts, ka Sabiedrība, pamatojoties uz likumā noteikto pienākumu vai savas leģitīmās intereses īstenošanai, pieprasa un saņem datus par mani no trešajām
personām (tai skaitā, no kredītinformācijas birojiem, datubāzēm, reģistriem u.c.). nolūkā izvērtēt manu maksātspēju un sava kredītriska uzraudzībai pirms pakalpojuma
līguma noslēgšanas un tā izpildes laikā.
(3) Apliecinu, ka to personu personas datus, kas ir norādīti šajā Pieteikumā un kas nav mani personas dati, esmu ieguvis likumīgi un man ir tiesības šos personas datus
izpaust Sabiedrības pakalpojuma nodrošināšanas nolūkā. Apstiprinu un garantēju, ka šīs personas esmu informējis par Sabiedrības veiktu personas datu apstrādi un tās
ir piekritušas vai citādi atļāvušas šādu datu apstrādi. Apliecinu, ka šīs personas esmu informējis par Sabiedrības personas datu apstrādes principiem.

Piekrišanas
(4) Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību
attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK 6. panta 1. daļas “a” punktu,
atļauju Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai sniegt 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 augstāk minētos datus. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izziņu
iesniegšu pats.
Datu izmantošanas mērķis: kredītspējas izvērtēšanai.
(5)
Piekrītu
Nepiekrītu, ka Sabiedrība nodod tās rīcībā esošos manus personu datus šī pieteikuma 7. sadaļā minēto līzinga
uzņēmumu mājas lapās norādītajiem apdrošināšanas starpniekiem un/vai (tieši vai ar apdrošināšanas starpnieka starpniecību)
apdrošinātājam līzinga objekta apdrošināšanas piedāvājuma sagatavošanai un nosūtīšanai līzinga pieprasītājam.

Līzinga pieprasītāja
paraksts

9. Pievienotie dokumenti
Pārdevēja piedāvājums
Pases vai Personas apliecības (eID kartes) kopija
VSAA izziņa
VID izziņa
Konta izdruka
Līzinga objekta vērtējums
Līdzaizņēmēja pieteikums
Citi (lūdzu norādiet)

Līzinga pieprasītāja paraksts:

Datums (dd.mm.gads):

