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Pieteikums īstermiņa kredīta saņemšanai  

 Informācija par klientu  

 Klients        
  vārds, uzvārds – fiziskām personām / nosaukums – juridiskām personām  

 Konta Nr. LV     AIZK                              
 

  
 
 Informācija par pieprasījumu  

 Lūdzu piešķirt  
īstermiņa kredītu 

 pret ienākošo maksājumu  kredītvēstules finansēšanai    

 
Kredīta apmērs un 
valūta             

 

 
   kredīta summa (cipariem un vārdiem) valūtas kods  

 Atmaksas datums                   
 

Procentu likme1        
   diena mēnesis gads    

 Mērķis  apgrozāmiem līdzekļiem         

          
 
 Apstiprinājums  

 

Apliecinu, ka atmaksāšu īstermiņa kredīta pamatsummu un procentus par tā izmantošanu ne vēlāk kā līdz šajā pieteikumā norādītājam beigu 
datumam.  
 
Par kredīta, kas ir izsniegts saskaņā ar šo pieteikumu, maksājuma termiņa neievērošanu klients maksā nokavējuma procentus 0,5% apmērā no 
kredīta neatmaksātas summas dienā par katru nokavējuma dienu.  
 
Ar šī pieteikuma aizpildīšanu es piekrītu šajā pieteikumā norādīto savu personas datu un klienta datu apstrādei, apliecinu, ka ir saņemta 
piekrišana no citām personām, kuru personas dati norādīti pieteikumā, kā arī piekrītu manu personas datu un klienta 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 tiesībām saņemt par sevi informāciju, kas ir iekļauta Latvijas Bankas Kredītu reģistrā. Ar 
Latvijas Bankas Kredītu reģistra noteikumiem var iepazīties Latvijas Bankas tīmekļa vietnē: www.bank.lv. 
 
Piekrītu, ka banka saņem jebkādu informāciju par klienta 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 klienta saistībām un to izpildi. Esmu informēts, ka attiecīgā kredītinformācijas biroja datubāzē esošā informācija ir pieejama visiem 
kredītinformācijas biroja dalībniekiem, kuriem klients būs sniedzis savu piekrišanu informācijas saņemšanai. 
 
Ar ABLV Bank, AS vispārējiem darījumu noteikumiem iepazinos, tos pilnībā saprotu un apņemos ievērot.  

         
  klienta paraksts, zīmogs  

 Datums                   
 

        
  diena         mēnesis gads  parakstīšanas vieta (pilsēta un/vai valsts)  
 

 
1 Procenti par īstermiņa kredīta izmantošanu tiek aprēķināti par visu piešķirto summu un par katru kalendāro dienu no kredīta izsniegšanas dienas līdz atmaksas dienai, uzskatot kredīta 
izsniegšanas un atmaksas dienu par vienu dienu.  
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