Fiziskās personas pieteikums kredīta nosacījumu maiņai
Informācija par klientu
Vārds, uzvārds
–

Personas kods
Kontakttālruņi

E-pasts
mājas

Dzīvesvietas adrese 1

Klienta kods

mobilais

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

Informācija par izmaiņām kredīta nosacījumos
Kredīta līgums
kredīta līguma Nr. un datums

Nosacījumu
maiņa

paskaidrojiet

Papildu informācija par klientu
Ģimenes locekļu
skaits (ar kuriem ir
kopēja saimniecība)

bērni līdz 18 gadiem

pieaugušie
norādiet skaitu

norādiet skaitu

Darba vieta
darba devēja nosaukums

ieņemamais amats

darba stāžs

tālrunis darbā

klienta paraksts

1

Aizpilda, ja adrese ir mainījusies.

Likvidējamā ABLV Bank, AS / Reģistrācijas Nr. 50003149401

K4 / VEI.238 / 16 / 23.05.2019.

1/3

Fiziskās personas pieteikums kredīta nosacījumu maiņai

Informācija par klienta ģimenes finansiālajām saistībām
Lūdzu, norādiet Jūsu un ģimenes locekļu, ar kuriem Jums ir kopēja saimniecība, finansiālās saistības citās kredītiestādēs un finanšu institūcijās.
Esošās saistības

kredīts

nav

līzings

kredītkarte

galvojums

citas
Informācija par
saistībām

aizdevēja nosaukums vai vārds, uzvārds

aizdevēja nosaukums vai vārds, uzvārds

neatmaksātais atlikums

neatmaksātais atlikums

ikmēneša maksājums

ikmēneša maksājums

Informācija par klienta ģimenes finansiālo stāvokli
Lūdzu, norādiet Jūsu un ģimenes locekļu, ar kuriem Jums ir kopēja saimniecība, ienākumus, kurus saņemat jebkādā veidā. Likvidējamā
ABLV Bank, AS (turpmāk tekstā — Sabiedrība) šo informāciju uztver kā pilnīgi konfidenciālu, tā 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)

ģimenes locekļiem

Jums

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
ienākumi kopā
Apliecinājums
Gadījumā, ja šī kredīta nodrošinājums ir nekustamais īpašums, apliecinu, ka esmu informēts par Sabiedrības noteikto nekustamā īpašuma
novērtējuma veikšanas kārtību un apmaksas noteikumiem. Piekrītu, ka Sabiedrība pasūta nekustamā īpašuma novērtējumu, un apņemos
samaksāt papildu komisiju par pieteikuma izskatīšanu (t.sk. par nodrošinājuma novērtēšanu).
Ar Sabiedrības Vispārējiem darījumu noteikumiem iepazinos, tos pilnībā saprotu un apņemos ievērot.
Piekrišana personas datu apstrādei
Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. panta 1. punktu un Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulas
(ES) 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 piekrītu šajā pieteikumā norādīto savu personas datu apstrādei, to
manu personas datu apstrādei, ko es varētu sniegt Sabiedrībai kredīta līgumu izpildot, kā arī manu personas datu saņemšanai no trešajām
personām, manas kredītspējas izvērtēšanas un Sabiedrības kredītriska pārvaldības mērķiem laikposmā, kas nepārsniedz minētajam datu
apstrādes mērķim noteikto laikposmu.
Atļauju Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai sniegt Sabiedrībai 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 Sabiedrībai augstāk minētos datus. Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūras izziņu Sabiedrībai iesniegšu pats.

klienta paraksts
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Piekrītu, ka visā laikposmā, kas nepārsniedz paredzētajam datu apstrādes mērķim noteikto laikposmu, Sabiedrība 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 Sabiedrība iekļauj jebkura kredītinformācijas biroja, kas izveidots saskaņā ar Kredītinformācijas biroju
likumu, datubāzē ziņas par manām saistībām un to izpildi.
Esmu informēts:
• ka Sabiedrībai 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

Aizpildīšanas vieta

mēnesis

gads

klienta paraksts

pilsēta, valsts
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