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Kredīta pieteikums fiziskai personai 

Informācija par klientu 

Vārds, uzvārds 

Personas kods  
(Latvijas rezidentiem) – 

Pases dati (Latvijas 
nerezidentiem) 

pases sērija un Nr., izdošanas datums un izdevējiestāde, derīguma termiņš 

Kontakttālruņa numurs E-pasts 
mājas mobilais 

Dzīvesvietas adrese 
iela, mājas Nr., dzīvokļa Nr., pilsēta, pasta indekss, valsts 

Informācija par pieprasīto kredītu 

Vēlamā summa 
un valūta 

Vēlamais ikmēneša 
atmaksas datums 

Vēlamais termiņš 
Vēlams atlikt pamat- 
summas maksājumu 

norādiet mēnešu skaitu 

Kapitāla / kredīta 
lietošanas procentu  mainīgā 
likme 

Finansēšanas veids  kredīts  kredītlīnija 

Atmaksas plāns  regulārais (vienāds ikmēneša maksājums 
līdz kapitāla / kredīta lietošanas procentu 
likmes pārskatīšanai) 

 dilstošais (pamatsummu dzēš vienādās daļās) 

 cits 

Kredīta mērķis  mājokļa iegāde  zemes iegāde  mājokļa  mājokļa remonts nekustamā 
īpašuma iegāde 
uzņēmējdarbības 
vajadzībām 

celtniecība vai labiekārtošana 

īpašuma adrese 

īpašuma iegādes summa vai plānotā remonta / labiekārtošanas darbu kopējās izmaksas vai plānoto celtniecības / labiekārtošanas darbu kopējās izmaksas 

 cits mērķis 

klienta paraksts 
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Informācija par nodrošinājumu un tā īpašnieku 

Īpašuma veids  dzīvoklis  privātmāja  zeme  cits 

Īpašuma adrese 

Aizpildīt gadījumā, ja īpašums (tā daļa) pieder (piederēs) citai personai. 

Īpašnieks  precējies/usies ir laulības līgums 
vārds, uzvārds 

 precējies/usies ir laulības līgums 
vārds, uzvārds 

Papildu informācija par klientu 

Ģimenes stāvoklis  precējies / usies  ir laulības līgums 

Ģimenes locekļu 
skaits (ar kuriem ir 
kopēja saimniecība) 

bērni līdz 18 gadiem  pieaugušie 
norādiet skaitu norādiet skaitu 

Izglītība  pamatskolas  vidējā vispārējā  vidējā speciālā nepabeigta augstākā 

 augstākā  cita   

norādiet specialitāti 

Darba vieta (1) 
darba devēja nosaukums ieņemamais amats 

darba stāžs tālrunis darbā 

Darba vieta (2) 
darba devēja nosaukums ieņemamais amats 

darba stāžs tālrunis darbā 

Informācija par klienta ģimenes finansiālajām saistībām 

Norādiet Jūsu un ģimenes locekļu, ar kuriem Jums ir kopēja saimniecība, finansiālās saistības citās kredītiestādēs un finanšu institūcijās. 

Esošās saistības  nav  kredīts  līzings  galvojums  kredītkarte 

 citas 

Informācija par 
saistībām 

aizdevēja nosaukums vai vārds, uzvārds aizdevēja nosaukums vai vārds, uzvārds 

neatmaksātais atlikums neatmaksātais atlikums 

ikmēneša maksājums ikmēneša maksājums 

aizdevēja nosaukums vai vārds, uzvārds aizdevēja nosaukums vai vārds, uzvārds 

neatmaksātais atlikums neatmaksātais atlikums 

ikmēneša maksājums ikmēneša maksājums 

klienta paraksts 
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Norādiet Jūsu un ģimenes locekļu, ar kuriem Jums ir kopēja saimniecība, finansiālās saistības citās nefinanšu organizācijās vai 
pret citām fiziskām personām. 

Esošās saistības  nav  komunālo 
maksājumu parāds 

 nodokļu  
maksājumu parāds 

 aizņēmums no citas fiziskas 
personas 

 cits 

Informācija par 
saistībām 

aizdevēja nosaukums vai vārds, uzvārds aizdevēja nosaukums vai vārds, uzvārds 

neatmaksātais atlikums neatmaksātais atlikums 

ikmēneša maksājums ikmēneša maksājums 

aizdevēja nosaukums vai vārds, uzvārds aizdevēja nosaukums vai vārds, uzvārds 

neatmaksātais atlikums neatmaksātais atlikums 

ikmēneša maksājums ikmēneša maksājums 

Informācija par klienta ģimenes finansiālo stāvokli 

Norādiet Jūsu un ģimenes locekļu, ar kuriem Jums ir kopēja saimniecība, ienākumus, kurus saņemat jebkādā veidā. ABLV Bank, AS šo 
informāciju uztver kā pilnīgi konfidenciālu, kas netiks izpausta trešajām personām. Ja Jūsu ienākumi ir periodiski un tiek saņemti gada laikā, 
norādiet vidējo mēneša ienākumu apmēru par konkrēto ienākumu grupu. 

Ienākumi pēc nodokļu nomaksas 
mēnesī (EUR) Jums ģimenes locekļiem 

ienākumi pēc VID izziņas 

darba alga 

pārējie regulāri gūstamie ienākumi, kas nav 
minēti VID izziņā (konta izdrukas, sadarbības 
līgumi, ienākumi no neieķīlāta īpašuma 
izīrēšanas vai iznomāšanas un tml.) 

ienākumi no ieķīlātā īpašuma izīrēšanas 
vai iznomāšanas 

klienta pašdeklarētie ienākumi 

ienākumi kopā 

Kredīta noformēšana 

Informācijas un dokumentu saņemšana 
Par pieprasītā kredīta izsniegšanu saistīto 
informāciju un dokumentus pilnvaroju saņemt 

starpnieka vārds, uzvārds 

Vai vēlaties, lai ABLV Bank, AS nodrošina ķīlas noformēšanu jā nē 

īpašuma apdrošināšanu  jā  nē

darījuma kontu darījuma veikšanai  jā  nē

klienta paraksts 
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Apliecinājums 

Apliecinu, ka apzinos atbildību, kas iestājas, sniedzot nepilnīgas vai nepatiesas ziņas. Esmu informēts, ka pieprasīto ziņu aiļu neaizpildīšana 
tiek uzskatīta par šo ziņu neesamību. Esmu informēts, ka pieteikumā sniegtas nepatiesas vai nepilnīgas ziņas ir pamats bankai atteikties no 
slēgtā aizdevuma līguma izpildes jebkurā tā izpildes stadijā un ir pamats krimināllietas ierosināšanai pret ziņu iesniedzēju vai pieteikuma 
aizpildītāju saskaņā ar Latvijas Republikas Krimināllikuma 177. pantu vai 210. pantu. 

Gadījumā, ja šī kredīta nodrošinājums ir nekustamais īpašums, apliecinu, ka esmu informēts par ABLV Bank, AS (tālāk tekstā – Banka), 
noteikto nekustamā īpašuma novērtējuma veikšanas kārtību un apmaksas noteikumiem. Piekrītu, ka Banka pasūta nekustamā īpašuma 
novērtējumu, un apņemos samaksāt komisiju par pieteikuma izskatīšanu, kā arī papildu komisiju par pieteikuma izskatīšanu (t.sk. par 
nodrošinājuma novērtēšanu) saskaņā ar Bankas pakalpojumu cenrādi, t.sk., ja atteikšos no kredīta saņemšanas Bankā, neatkarīgi no 
atteikšanās iemesliem. 

Ar ABLV Bank, AS vispārējiem darījumu noteikumiem iepazinos, tos pilnībā saprotu un apņemos ievērot. 

Piekrišana personas datu apstrādei 

Ņemot vērā Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7. panta 1. punktu, kas nosaka, ka personas datu apstrāde cita starpā ir atļauta, ja ir 
saņemta datu subjekta (klienta) piekrišana, ar šī pieteikuma aizpildīšanu es piekrītu šajā pieteikumā norādīto savu personas datu apstrādei, to 
manu personas datu apstrādei, ko es varētu sniegt Bankai kredīta līgumu izpildot, kā arī manu personas datu saņemšanai no trešajām 
personām, manas kredītspējas izvērtēšanas un Bankas kredītriska pārvaldības mērķiem laikposmā, kas nepārsniedz minētajam datu apstrādes 
mērķim noteikto laikposmu.  

atļauju Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai sniegt Bankai manus personas datus par pēdējiem sešiem mēnešiem pirms datu 
pieprasīšanas dienas: 

informāciju par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem; 

informāciju par izmaksai nosūtīto pensiju / pabalstu / atlīdzību; 

informāciju par piešķirtās pensijas / pabalsta / atlīdzības apmēru. 

neatļauju Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai sniegt Bankai augstāk minētos datus. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izziņu  
Bankai iesniegšu pats. 

Piekrītu, ka visā laikposmā, kas nepārsniedz paredzētajam datu apstrādes mērķim noteikto laikposmu, Banka saņem jebkādu informāciju par 
mani, kas tiek glabāta jebkura kredītinformācijas biroja, kas izveidots saskaņā ar Kredītinformācijas biroju likumu, datubāzē, kā arī pieprasa un 
saņem, izmantojot jebkura kredītinformācijas biroja starpniecību, ziņas no Valsts ieņēmumu dienesta un Uzturlīdzekļu garantijas fonda 
informācijas sistēmām. Tāpat piekrītu, ka Banka iekļauj jebkura kredītinformācijas biroja, kas izveidots saskaņā ar Kredītinformācijas biroju 
likumu, datubāzē ziņas par manām saistībām un to izpildi.  

Esmu informēts: 
• ka Bankai ir pienākums sniegt informāciju Latvijas Bankai un ir tiesības saņemt informāciju no Latvijas Bankas Kredītu reģistra noteikumos

noteiktajos gadījumos; 
• par fizisko un juridisko personu tiesībām saņemt par sevi informāciju, kas iekļauta Latvijas Bankas Kredītu reģistrā, kā arī to, ka ar Latvijas

Bankas Kredītu reģistra noteikumiem ir iespējams iepazīties Latvijas Bankas tīmekļa vietnē: www.bank.lv; 
• ka attiecīgā kredītinformācijas biroja datubāzē esošā informācija ir pieejama visiem kredītinformācijas biroja dalībniekiem, kuriem būšu

sniedzis savu piekrišanu informācijas saņemšanai. 

Datums 
diena mēnesis gads klienta paraksts 

Aizpildīšanas vieta 
pilsēta, valsts 
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