
 
 

 
 
 

 
Kredīta pieteikums juridiskai personai  

 

 Informācija par klientu  

 Klients        
  juridiskās personas nosaukums  

 Reģistrācijas numurs        

 Juridiskā adrese        
  iela, mājas Nr., ofisa Nr., pilsēta, valsts, pasta indekss  

 Kontaktinformācija  

 Tālrunis        E-pasts        
 

Pasta adrese              
 

  valsts  pilsēta  

         
  iela, mājas Nr., ofisa Nr., pasta indekss  

 Interneta mājas lapa        
 
 Informācija par juridiskās personas kontiem  

 Konti bankās  ABLV Bank, AS LV     AIZK                              
 

 
   citās bankās        
    bankas nosaukums  

           
    bankas nosaukums  

           
    bankas nosaukums  

 
 Informācija par pieprasīto kredītu  

 Vēlamā summa 
un valūta       

 

 Vēlamais termiņš        Vēlamā kapitāla /  mainīgā  fiksētā  
    kredīta lietošanas procentu likme   

 Finansēšanas veids  kredīts    kredītlīnija     

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

 dilstošais  
(pamatsumma tiek dzēsta vienādās daļās) 

 

     

   cits        

 Kredīta mērķis        

     
    klienta pārstāvja paraksts  
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Kredīta pieteikums juridiskai personai  
   

 Informācija par nodrošinājumu  

  Nekustamais 
īpašums 

       
  objekta īss apraksts, īpašnieks  

          
   atrašanās vieta, adrese  

   Vai īpašums ir ieķīlāts 
vai citādi apgrūtināts? 

 Jā        
     norādiet ķīlas ņēmēja nosaukumu vai vārdu, uzvārdu, summu un termiņu  

     Nē   

  Kustamais 
īpašums 

       
  objekta īss apraksts  

   Vai īpašums ir ieķīlāts 
vai citādi apgrūtināts? 

 Jā        
     norādiet ķīlas ņēmēja nosaukumu vai vārdu, uzvārdu, summu un termiņu  

     Nē   

  Galvojums        
   galvinieka nosaukums vai vārds, uzvārds, adrese  

         
    galvinieka nosaukums vai vārds, uzvārds, adrese  

  Cits  
nodrošinājums       

 
   

  
(raksturojiet) 

       

          
 
 Informācija par uzņēmuma darbības veidu un īpašniekiem (aizpilda jaunie klienti)  

 Darbības veids (veidi)        

         

 
Akcionāri (dalībnieki), 
kuriem pieder vairāk 
par 10% no 
pamatkapitāla 

       
 vārds, uzvārds / nosaukums  

               
 personas kods / dzimšanas datums / reģ. Nr.  līdzdalības apjoms   

         
  adrese (iela, mājas Nr., ofisa Nr., pilsēta, valsts, pasta indekss)   

         
  vārds, uzvārds / nosaukums   

                
  personas kods / dzimšanas datums / reģ. Nr.  līdzdalības apjoms   

         
  adrese (iela, mājas Nr., ofisa Nr., pilsēta, valsts, pasta indekss)   

         
  vārds, uzvārds / nosaukums   

                
  personas kods / dzimšanas datums / reģ. Nr.  līdzdalības apjoms   

         
  adrese (iela, mājas Nr., ofisa Nr., pilsēta, valsts, pasta indekss)   
 

 Vai kāda no paraksta tiesīgām 
personām ir bijusi vadītājs uzņēmumā, 
kas atzīts par maksātnespējīgu? 

 Jā        
   juridiskās personas nosaukums  

  Nē      

 

     
    klienta pārstāvja paraksts  

 

ABLV Bank, AS / Registration No. 50003149401 / SWIFT: AIZK LV 22 K4 / VEI.097 / 09 / 13.09.2016.       2/4 
 



Kredīta pieteikums juridiskai personai  
   

 
Informācija par saistītām juridiskām personām 

 

 
Saistītās juridiskās 
personas               

  nosaukums, juridiskais statuss  reģistrācijas Nr.   

         
  juridiskā adrese (iela, mājas Nr., ofisa Nr., pilsēta, valsts, pasta indekss)   

                
  nosaukums, juridiskais statuss  reģistrācijas Nr.   

         
  juridiskā adrese (iela, mājas Nr., ofisa Nr., pilsēta, valsts, pasta indekss)   

                
  nosaukums, juridiskais statuss  reģistrācijas Nr.   

         
  juridiskā adrese (iela, mājas Nr., ofisa Nr., pilsēta, valsts, pasta indekss)   

                
  nosaukums, juridiskais statuss  reģistrācijas Nr.   

         
  juridiskā adrese (iela, mājas Nr., ofisa Nr., pilsēta, valsts, pasta indekss)   

 
 Informācija par uzņēmuma esošajām finansiālajām saistībām  

  Kredīts (izņemot 
ABLV Bank, AS) 

       
  kredīta devēja nosaukums  

                          
  kredīta nodrošinājums  kredīta summa  ikmēneša maksājums     

                          
  kredīta summas atlikums  kapitāla lietošanas procentu 

likme 
 atmaksas termiņš     

              
  vai tiek ievērots maksājumu grafiks?       

  Līzings        
   bankas vai līzinga sabiedrības nosaukums  

                          
  līzinga nodrošinājums  līzinga summa  ikmēneša maksājums     

                          
  līzinga summas atlikums  kapitāla lietošanas procentu 

likme 
 atmaksas termiņš     

              
  vai tiek ievērots maksājumu grafiks?       

  Galvojums vai 
garantija par citu 
personu saistībām 

       
  galvojuma apjoms un citi nosacījumi  

         
   galvojuma apjoms un citi nosacījumi  

  Citas saistības        

          

          

 Vai citas personas ir izsniegušas galvojumus 
par klienta saistībām? 

 Jā  Nē      
          

 Vai tiesā ir tikušas / tiek izskatītas mantiska 
rakstura prasības pret klientu? 

 Jā        
   paskaidrojiet  

   Nē        

 

     
    klienta pārstāvja paraksts  
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Kredīta pieteikums juridiskai personai  
   

 Pieteikumam pievienotie dokumenti  

  Gada pārskati par pēdējiem diviem gadiem ar pielikumiem  

  Bilance un peļņas un zaudējumu aprēķins uz pēdējā ceturkšņa beigām ar lielāko posteņu atšifrējumiem  

  Biznesa plāns (kredīta atmaksas pamatojums)  

  Izziņa no LR VID par nodokļu parādu neesamību (Latvijas klientiem)  

 Ja juridiskā persona 
nav ABLV Bank, AS 
klients 

 Reģistrācijas apliecības kopija  

  Nodokļu maksātāja un PVN maksātāja apliecību kopijas  

   Statūtu un statūtu grozījumu kopijas  

   Izraksts par līdzekļu kustību bankas kontā par pēdējiem trim mēnešiem  
 
 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 šī pieteikuma aizpildīšanu es piekrītu šajā pieteikumā norādīto savu personas datu apstrādei, kā arī manu personas datu saņemšanai no 
trešajām personām un to apstrādei. 

Esmu informēts, ka Bankai ir pienākums sniegt informāciju Latvijas Bankai un ir tiesības saņemt informāciju no Latvijas Bankas Kredītu reģistra 
noteikumos noteiktajos gadījumos. Esmu informēts par fizisko un juridisko personu tiesībām saņemt par sevi informāciju, kas iekļauta Latvijas 
Bankas Kredītu reģistrā. Ar Latvijas Bankas Kredītu reģistra noteikumiem ir iespējams iepazīties Latvijas Bankas tīmekļa vietnē: www.bank.lv. 

Piekrītu, ka Banka saņem jebkādu informāciju par manām saistībām un to izpildi, kas tiek glabāta jebkura kredītinformācijas biroja, kas izveidots 
saskaņā ar Kredītinformācijas biroju likumu, datubāzē, visā laikposmā, kas nepārsniedz paredzētajam datu apstrādes mērķim noteikto 
laikposmu. 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 attiecīgā kredītinformācijas biroja datubāzē esošā informācija ir pieejama visiem 
kredītinformācijas biroja dalībniekiem, kuriem būšu sniedzis savu piekrišanu informācijas saņemšanai. 

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

 Klienta pārstāvis        
  vārds, uzvārds  

   

               
 personas kods vai dzimšanas datums (aizpilda jaunie klienti)  ieņemamais amats (aizpilda jaunie klienti)  

               
 pases / personu apliecinoša dokumenta numurs (aizpilda jaunie klienti)  pases / personu apliecinoša dokumenta izsniegšanas datums un vieta (aizpilda jaunie klienti)  

 Datums                   
 

  
   datums mēnesis gads klienta pārstāvja paraksts  
 

Aizpildīšanas vieta       
 

  pilsēta, valsts  
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